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मा. बाळासाहबे ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण पररवतथन (स्मार्थ) प्रकल्प 

 

प्रकल्पाची ओळख - 

राज्याच्या कृषी क्षेिाचा 2004-05 त े 2011-12 या कालावधीतील सरासरी वाषीक वृध्दीदर 6.4 र्के्क 

आतका होता. या कालावधीत तृणधान्याखालील क्षेिामध्ये घर् झाली तर ऄन्नधान्य तपकांकडुन नगदी 

तपकांकड े कल वाढलेला ददसुन अला. राज्याच्या एकुण पेरणी क्षेिापैकी 25 र्के्क क्षेिावर ऄन्नधान्य तपके 

घेतली जातात, माि या तपकांचा सकल घरगुती ईत्पन्नातील वार्ा केवळ 7.7 र्के्क आतकाच अह.े सन 2000 

नंतर राज्यान े ऄनेक ईच्च मुल्यांदकत तपकांच्या ईत्पादनात अघाडी घेतलेली अह.े महाराष्ट्र राज्य फळे, 

भाजीपाला, कडधान्ये, कापूस अतण सोयाबीन या तपकांच्या सवाथत मोठ्या ईत्पादक अतण तनयाथतदार 

राज्यांपैकी एक अह.े राज्यातील कापूस, सोयातबन व मका ही प्रमुख तपके ऄसून त्यांचे प्रमाण 60% अह ेव 

ही तपके जागततक बाजारपेठेशी तनगडीत अहते.  

 

महाराष्ट्र राज्याच्या शेतीक्षेिात ऄल्प व ऄत्यल्प भूधारक शेतक-यांच ेप्रमाण 80%1 आतके अह.े राज्यामध्य े

बहुतांश तपकांच्या ककमती अंतरराष्ट्रीय बाजारांशी तनगडीत ऄसल्यामुळे ककमतीतील चढईतारांचा थेर् 

पररणाम कमी जमीनधारणा ऄसलेल्या शेतक-यांवर होतो. जागततकीकरणाच्या या पवाथमध्ये शेतक-यांच्या 

या समस्यांवर मागथ काढण्यासाठी राज्यात जागततक बॅंकेच्या सहाय्यान ेसातत्यान ेप्रयत्न सुरु अहते. 

 

राज्यात 2010 ते 2018 या कालावधीत जागततक बॅंक सहाय्यीत ‘महाराष्ट्र स्पधाथक्षम कृषी तवकास प्रकल्प’ 

राबतवण्यात अला. राज्यातील शेतक-यांची ईत्पादकता, नफाक्षमता अतण बाजारपेठ प्रवेश सुलभता 

वाढतवणे ही प्रकल्पाची मुख्य ईद्दीष्ट े होती. या प्रकल्पांतगथत 412 शेतकरी ईत्पादक कंपन्यांची स्थापना 

करण्यात अली, 81 कृषी ईत्पन्न बाजार सतमत्यांचे बळकर्ीकरण करण्यात अले, 24 पशु बाजार, 470 

ग्रामीण अठवडी बाजार अतण 236 साठवणूक गृहांच ेनुतनीकरण करण्यात अले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य 

ग्रामीण तजवनोन्नती ऄतभयानांतगथत तवतवध अजीतवका घर्कांच्या माध्यमातुन गरीबी तनमूथलनाच े ईपक्रम 

राबतवण्यात अले. या ऄतभयानामुळे 4.3 लाख स्वयंसहाय्यता गर्ांचे सबलीकरण, 18662 ग्राम संघ अतण 

718 प्रभाग संघांची स्थापना करुन 13000 सुक्ष्म ईद्योजक तनमाथण करण्यात अले. मतहला अर्मथक तवकास 

महामंडळ ऄंतगथत 361 लोकसंचतलत साधन कें द्राची स्थापना झालेली अह.े महाराष्ट्र ग्राम सामातजक 

पररवतथन संस्थेचा माध्यमातून 1000 गावांमध्ये ग्राम तवकासाच्या ईपक्रमांमधुन पररवतथन घडवून अणण्यात 

येत अह.े राज्यामध्ये ऄतलकडच्या काळात जागततक बॅंकेच्या सहकायाथन े तवशेषतः हवामान बदलाला तोंड 

दणे्याच्या दषृ्टीने शेती तवकासाच ेईपक्रम हाती घेण्यात अलेल ेअहते. 

 

या सवथ ईपक्रम अतण प्रयत्नांच्या पररणामी राज्यात जे सामातजक भांडवल अतण पायाभुत सुतवधा तनमाथण 

होत अहते, त्यांच्या अधारे दशेांतगथत अतण जागततक बाजारपेठेतील संधींचा लाभ शेतक-यांना तमळवुन 

दणे्यासाठी ऄतधक तनयोजनबध्द प्रयत्नांची अवश्यकता ददसुन अली अह.े त्या ऄनुषंगाने राज्यात जागततक 
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बॅंकेच्या ऄथथसहाय्यान े “मा .बाळासाहबे ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण पररवतथन प्रकल्प (स्मार्थ)” 

राबतवण्यात येत अह.े 

 

कृषीमुल्य साखळी मध्ये मतहलांचा तवशेष सहभाग हा ईत्पादनामध्ये अढळून येतो. कृतष ईत्पादनामध्ये 

मतहला ह्या ईत्पादक व कामगार ह्या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडतात. महाराष्ट्रामध्ये केवळ 15 र्के्क2 

मतहलांचा नावावर शेती अह.े मतहलांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना बँकेच ेकजथ व तवतवध शासकीय 

योजनांचा लाभ तमळत नाही. त्यामुळे त्यांचा काढणी पश्चात व्यवस्थापन व  तवपणन प्रदक्रयेमध्ये सहभाग हा 

ऄत्यल्प अह.े कृतषतवषयक काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन (समूहक, घाउक तवके्रत,े ऄतधकृत तवके्रत,े 

दकरकोळ तवके्रत,े तनयाथतदार) भूतमकामध्ये  प्रामुख्याने पुरुषांचे वचथस्व ऄसून मतहलांचा सहभाग ऄत्यल्प 

ददसून येतो. सदर प्रकल्पाद्वारे मतहलांच्या शेतकरी ईत्पादक संस्था तयार करणे, त्यांचा  काढणी पश्चात 

व्यवस्थापन व  तवपणन प्रदक्रयेमध्ये सहभाग वाढतवणे व त्याऄनुषंगान े त्यांची क्षमता बांधणी करणे यावर 

तवशेष भर दणे्यात येणार अह.े 

 

प्रकल्पाच ेईद्दीष्ट – 

“राज्यातील ऄल्प अतण ऄत्यल्प भधूारक शतेकरी अतण कृषी ईद्योजकानंा कें द्रस्थानी ठेवनू  

स्पधाथत्मक व सवथसमावशेक कृतष मूल्यसाखळया तवकसीत करण"े  

ह े ईद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी ईत्पादक अतण ईद्योजकानंा नवीन व संघर्ीत बाजारपेठेत प्रवेश तमळवून 

दणे्यासाठी अवश्यक ते तांिीक सहाय्य, पायाभूत सुतवधा अतण जोखीम तनवारण क्षमता तवकतसत 

करण्यासाठी गंुतवणूक केली जाइल. त्यासाठी शेतक-यांनी एकि येउन स्थापन केलेल्या संघ / संस्थांच्या 

माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी, मुल्यवृध्दी अतण प्राथतमक प्रदक्रया केलेला माल संघर्ीत खरेदीदार, 

प्रदक्रया ईद्योग अतण तनयाथतदारांना पुरवठा करण्याची व्यवस्था ईभी करण्यावर भर दणे्यात येइल. त्यासाठी 

शेतकरी संघ / संस्था अतण खाजगी ईद्योग यांनी एकिीत प्रस्ताव सादर करणे अवश्यक राहील. प्रकल्प 

ऄंमलबजावणीसाठी अवश्यक त ेतांिीक सहाय्य व क्षमता तवकास तसेच पायाभूत सुतवधांमधील गंुतवणूक 

या बाबींना गरजेनसुार ऄथथसहाय्य शेतकरी संघ / संस्थांना प्रकल्पामाफथ त ददले जाइल. खाजगी ईद्योजक / 

खरेदीदार यांना खाजगी गंुतवणूकीसाठी कोणतेही ऄथथसहाय्य प्रकल्पामाफथ त ददले जाणार नाही. त्याचबरोबर  

प्रकल्पामध्ये कृषी अतण पणन तवभागांना धोरणात्मक पररवतथनासाठी अतण खाजगी क्षेिाशी समन्वय 

साधण्यासाठी सक्षम बनतवण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता तवकास कायथक्रम राबतवला जाइल. बाजारपेठेतील 

चढईतार अतण काढणीपश्चात जोखीम तनवारणाची व्यवस्था ईभी करण्याचाही प्रकल्पामध्ये समावेश ऄसेल. 

  

प्रकल्पांतगथत तवतवध बाबींकररता लाभार्थयाांना ऄनुदान दतेेवेळी कें द्र व राज्य शासनाच्या तवतवध प्रचतलत 

योजनांतगथत ऄनुज्ञेय ऄसलेले सवथ मापदडं (Cost norms) लागू राहतील. तथातप, एखादया बाबीस प्रचतलत 

योजनांतगथत मापदडं ईपलब्ध नसल्यास ऄथवा काही बाबींचे राज्य ऄथवा कें द्र शासनच े मापदडं (Cost 

norms) ईपलब्ध नसल्यास त्याबाबत व ऄल्प ऄनदुानामुळे / तवतशष्ट तनकषामुंळे संबतधत प्रवगाथतील 

                                                           
2
 Agricultural Census 2015-16 
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लाभार्थयाांचा पुरेसा प्रततसाद तमळत नसल्याच ेतनदशथनास अल्यास, ऄशा तवतशष्ट बाबींच्या मापदडं / तनकष 

प्रकल्प सुकाण ूसतमतीच्या मान्यतेने तनतश्चत / सुधारणा करण्यात येतील. 

       

प्रकल्प कालावधी - 

प्रकल्पाचा कालावधी 7 वषाथचा ऄसून 2020-21 त े2026-27 या दरम्यान प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी केली 

जाइल.  

 

प्रकल्प गुतंवणकू अराखडा :-  

प्रकल्पाचा एकूण खचथ रु. 2100 कोर्ी ऄसून प्रकल्पाचे तनधी स्त्रोत खालीलप्रमाणे अह.े  

तनधीच ेस्त्रोत 
रक्कम 

(रु. कोर्ी) 

रक्कम 

(दशलक्ष डॉलसथ) 
% 

जागततक बॅंकेचे कजथ १४७५ ६१५ ७५ 

राज्य शासनाचा तहस्सा ५६५ ८५ ६७ 

खाजगी ईद्योगक्षेिाच्या माध्यमातून (सीएसअर) 
७५ १५ ३ 

प्रकल्पाची एकुण ककमत ६१५५ ३५५ १५५ 

 

प्रकल्प लाभाथी –  

समुदाय अधारीत संस्था हया प्रकल्पाच्या प्रमुख लाभाथी ऄसून त्यामध्य ेप्रामुख्याने शेतकरी ईत्पादक संस्था, 

प्रभाग संघ, लोकसंचतलत साधन कें द्र, प्राथतमक कृतष सहकारी संस्था, ईत्पादक संघ, अत्मा यंिणेकडे नोंदणी 

झालेल े ईत्पादक गर् आ. चा समावेश ऄसेल. सदर समुदाय अधारीत संस्था हया ईत्पादक भागीदारी 

ईपप्रकल्प,  बाजार संपकथ  वाढ ईपप्रकल्प् व गोदाम अधारीत ईपप्रकल्पाच्या माध्यमातून सहभागी होणार 

अहते.प्रकल्पामध्ये ऄंदाजे १५५५  समुदाय अधारीत संस्था सहभागी होणार ऄसून त्यापैकी दकमान ३५५  

मतहला संस्था ऄसतील. 

प्रकल्पामध्ये शेतकरी वगाथतील तवतवध घर्कांचा समावेश करण्यात येणार ऄसून त्यांचा  सहभाग 

खालीलप्रमाणे ऄसणार अह े.  

1. ऄल्प अतण ऄत्यल्प भूधारक शेतकरी  ८५ % 

2. ऄनुसूतचत जाती व जमाती शेतकरी  १३ % 

3. मतहला ईत्पादक/शेतकरी ५५ % 
 

             

प्रकल्प ऄमंलबजावणी सरंचना :  

सदर प्रकल्पाच्या ऄंमलबजावणीसाठी कृषी तवभाग हा नोडल तवभाग ऄसून खालीलप्रमाणे 7 तवभागातील 

11 यंिणा हया “प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष” म्हणून कायथरत ऄसणार अहते. 
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ऄ.क्र. प्रशासदकय तवभाग ऄमंलबजावणी यंिणा 

1 कृतष तवभाग 1) अत्मा संचालनालय, कृतष अयुक्तालय, पुणे 

2 पशुसंवधथन तवभाग 2) पशुसंवधथन अयुक्तालय, पुणे 

3 पणन तवभाग 

3) पणन संचालनालय, पुण े

4) महाराष्ट्र राज्य कृतष पणन मंडळ, पुणे 

5) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस ईत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 

6) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ 

4 सहकार तवभाग 7) महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास महामंडळ, पुण े

5 मतहला व बाल कल्याण तवभाग 8) मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ, मुंबइ 

6 ग्राम तवकास तवभाग 
9) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प, मुंबइ 

10) ग्राम सामातजक पररवतथन फाईंडेशन (व्हीएसर्ीएफ), मुंबइ 

7 नगर तवकास तवभाग 11) पुण ेमहानगरपातलका 

राज्यस्तरावर प्रकल्प संतनयंिणासाठी मा. मुख्य सतचव यांच्या ऄध्यक्षतेखाली सूकाणू सतमती स्थापन 

करण्यात अली ऄसून सवथ ऄंमलबजावणी यंिणांमध्ये योग्य समन्वयासाठी सतचव कृषी यांच्या ऄध्यक्षतेखाली 

“स्मार्थ सोसायर्ी” स्थापन करण्यात अलेली अह.े या सोसायर्ीच्या ऄंतगथत एक “प्रकल्प समन्वय व 

व्यवस्थापन कक्ष” अतण सवथ संलग्न तवभागांमध्ये “प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष” स्थापन करण्यात अलेल ेअहते. 

त्याचबरोबर तवभातगय अतण तजल्हा पातळीवरही प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात अल ेअहते. 

प्रकल्पाची संरचना खालीलप्रमाणे अह.े  

 
 

 

 प्रकल्ऩ सुकाण ूसममती (Project Steering Committee) - अध्यऺ मा. मुख्य सचिव 

 

 
महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण ऩररवततन प्रकल्ऩ सोसायटी   

(SMART Society) - अध्यऺ - सचिव कृषी 
 

 

प्रकल्ऩ समन्वय व व्यवस्थाऩन कऺ  
Project Coordination & Management Unit (PCMU) 

प्रकल्ऩ संिाऱक - आयुक्त कृषी 
अततररक्त प्रकल्ऩ संिाऱक - कृषी सह संिाऱक 

 

 प्रकल्ऩ अंमऱबजावणी कऺ (PIUs) (११ संऱग्न यंत्रणांच्या मुख्याऱयात) 

 

 
ववभागीय अंमऱबजावणी कऺ - Regional Implementation Unit (RIU) 

(प्रमुख - ववभागीय कृषी सहसंिाऱक) 

 

 
जजल्हा अंमऱबजावणी कऺ - District Implementation Unit (DIU) 

(प्रमुख - जजल्हा अधीऺक कृषी अचधकारी) 
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 प्रकल्पाच ेघर्क – 

या प्रकल्पांतगथत पारंपररक कृषी व्यवस्थेच े बळकर्ीकरण करुन ती ऄतधकातधक बाजारपेठेतभमुख बनवण े

अतण मुल्यसाखळीतील खाजगी क्षेिाचा सहभाग ऄतधक व्यापक करणे यावर भर ऄसणार अह.े प्रकल्पाचे 

खालील तीन प्रमुख घर्क अहते. 

1) कृषी व्यवसाय सधुारणासंाठी ससं्थात्मक व्यवस्थचे े बळकर्ीकरण – या घर्कांतगथत कृषी क्षेिातील 

सुधारणांच्या ऄंमलबजावणीसाठी संशोधन अतण तांिीक सहाय्य ईपलब्ध करुन दणे्यात येइल. यामध्ये 

संबंधीत तवभागांतील मनुष्यबळाचा क्षमतातवकास अतण मुल्यसाखळीतील सहभागी घर्कांच्या 

संवादासाठी मंच ईपलब्ध करुन दणे्यासाठी पीक पररषदचेी (स्युऄडथतशप कौतन्सलची) स्थापना ह ेदोन 

प्रमुख घर्क ऄसणार अहते. 

2) कृषी व्यवसाय तवकास अतण बाजारपेठेत प्रवेश – या घर्कांतगथत शेतीक्षेिात नवईद्योजकानंा प्रोत्साहन 

अतण तांिीक सहाय्याद्वारे ईत्पादक अतण खरेदीदार यांना एकि अणणारे ईत्पादक भागीदारी प्रकल्प 

ईभे करणे अतण तवतवध शेतमालाच्या ईत्पादन कें द्रांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी अवश्यक त ेईपक्रम 

राबतवणे ह ेदोन प्रमुख घर्क ऄसणार अहते. ईत्पादन कें द्रांमधुन शेतमाल तनयाथतीला चालना दणेे अतण 

शेतकरी समूहांना सुलभ पतपुरवठ्याची ईपलब्धता यावरही भर दणे्यात येइल. 

3) जोखीम तनवारणाची व्यवस्था ईभी करण े– यामध्ये शेतक-यांना अतण शासनाला बाजारपेठेची मातहती, 

अगामी बाजारभाव ईपलब्ध करुन दणेारी यंिणा ईभारण्यात येइल. दरातील चढईताराची जोखीम 

कमी करण्यासाठी तसेच हगंामात नाइलाजान े होणारी तवक्री थांबवून बाजारपेठेतील अवक तनयंिीत 

करणे यासाठी गोदामांची ईभारणी अतण शेतमाल तारण योजनेला बळकर्ी दणे्याचेही प्रस्तातवत अह.े  

 

प्रकल्पासंाठी तपकाचंी तनवड – 

प्रकल्पासाठी कृषी तवभागाच्या मदतीन े राज्यातील 50 महत्वाच्या तपकांची यादी तयार करण्यात अली. 

स्मार्थ प्रकल्पामध्ये समातवष्ट करण्यासाठी तपकासाठी पाण्याची गरज, लहान व तसमांत शेतक-यांचा सहभाग, 

मतहलांचा सहभाग, काढणीपश्चात हाताळणी अतण मुल्यवृध्दीसाठी ऄसलेला वाव, तनयाथतक्षमता, 

तपकाखालील क्षेि, वायदबेाजारात समावेश, दकमान हमी भाव योजनेतील समावेश, तपकाच्या दरांतील 

गेल्या सहा वषाथतील चढईतार अतण पुरवठ्याच्या तुलनेत गेल्या सहा वषाथत मागणीत झालेली वाढ आ. 

तनकषाचा वापर करुन 26 तपकांची तनवड करण्यात अलेली अह.े 

राज्यात तवतवध तपकांची ईत्पादनक्षेि े तनमाथण झालेली ददसुन येतात. ऄनुकुल हवामान व भौगोतलक 

पररतस्थती अतण बाजारपेठेची ईपलब्धता यानुसार ऄसे समूह तवकतसत होतात. या समूहांमध्ये अवश्यक त्या 

सुतवधा ईपलब्ध करुन दउेन व्याप्ती वाढवणे अतण प्रयत्नपुवथक नवीन समूह तवकतसत करणे यावर प्रकल्पामध्ये 

भर दणे्यात येणार अह.े  

सामातजक व पयाथवरण अराखडा –  

प्रकल्प ऄंमलबजावणी करत ऄसताना प्रकल्पातील ईपक्रमामुळे सामातजक हानी पोहोचू नय ेव पयाथवरणावर 

तवपरीत पररणाम होवू नय े या ईद्दशेाने सामातजक व पयाथवरण अराखडा तयार करण्यात अलेला अह.े 

ईपप्रकल्पामध्ये समातवष्ट होणा-या सवथ प्रकल्प ऄंमलबजावणी यंिणा व समुदाय अधारीत संस्थाना हया 

अराखडयाचे ऄनुपालन करणे बंधनकारक अह.े  
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घर्क ऄ  

 

कृतषव्यवसाय सुधारणासंाठी संस्थात्मक क्षमता वदृ्धी 
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घर्क ऄ: ससं्थागत क्षमता तवकासातनू कृषी पररवतथनास मदत करणे 

 शेती ईत्पादन अतण तवपणन या दोन्ही बाबी प्रामुख्यान ेराज्य यंिणेच्या जबाबदा-या अहते. कृषी तवभाग अता 

एकाच व्यासपीठावर सवथ ईपलब्ध स्त्रोतांच्या मॅपपगसह प्रत्येक गावाला योग्य पीक प्रणालीची ओळख करुन 

अतण शेवर्ी जतमनीची क्षमता अतण संभाव्य बाजाराच्या ईपलब्धतेवर अधाररत जतमनीच्या प्रत्येक 

तुकड्यासाठी एक समग्र दषृ्टीकोन कसा घेता येइल यासाठी प्रयत्न करत अह.े शेतक-यांना सुयोग्य शेती प्रणाली 

सुचतवण्यासाठी ककवा एखाद्या तवतशष्ट गावात ककवा क्षिेासाठी तवतशष्ट तपकाची ईपयुक्तता ओळखण्यास ही 

प्रणाली मदत करेल. या मातहतीमुळे ऄतस्तत्वात ऄसलेल्या अतण संभाव्य तपक समूहांची (क्लस्र्सथ) तनतश्चती 

करता येइल. 

 

कृषी तवभागाच्या वेगवेगळ्या संचालनालयाद्वारे सातत्याने तनयोजन, ऄंमलबजावणी, अढावा अतण 

संतनयंिण केल े जाते. यासोबतच शेतक-यांना लागवडीचे तनणथय घेण्यामध्ये सहाय्य अतण बाजारापेठेनुरूप 

तनयोजन करण्यास मदत करणे ऄतधक तकथसंगत ठरणार अह.े  

 

स्मार्थ प्रकल्पातील या घर्काचे ईद्दीष्ट म्हणजे राज्यातील कृषी पररवतथनास ऄतधक प्रभावीपणे समथथन 

दणे्याच्या ददशेने नोडल सरकारी तवभाग अतण राज्य सरकारच्या एजन्सींच्या संस्थात्मक क्षमता मजबतू 

करणे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे दोन प्रमुख तवभाग तनतश्चत करण्यात अलेले अहते. ii) कृषी तवभाग 

(डीओए) योजनांची ऄंमलबजावणी करणारा तवभाग या सध्याच्या कायथपध्दतीकडून दीघथ-मुदतीच्या बाजार-

पे्रररत दतृष्टकोनाकड ेजाण्याची क्षमता वाढतवण्यासाठी, जेणेकरून शेतकरी अतण कृषी व्यवसायांच्या क्षमता 

तवकासातनू शेतक-यांच्या ईत्पन्नात शाश्वत वाढ होइल.; अतण ii) माकेर् सुधारणांच्या चांगल्या 

ऄंमलबजावणीसाठी कृषी पणन तवभाग (डीओएम) जेणेकरून शेतक-यांना ऄतधक परतावा तमळेल. यामध्य े

कृषी अतण कृषी पणन तवभागाचे महत्वाच्या कायथक्षेिांमध्ये बळकर्ीकरण ऄपेतक्षत अह ेज्यायोगे तवतहत लक्ष े

साध्य करण्यासाठी तवभागाची क्षमता वाढेल व त्या ऄनुषंगाने सुयोग्य प्रोत्साहनपर ईपाययोजना राबतवता 

येतील. बाजारपेठ सुधारणाचं्या ऄंमलबजावणीकरता कृषी पणन तवभागाची संस्थात्मक प्रणाली मजबूत 

करणे अतण बाजारपेठ अधाररत वाढीला चालना दणे्यासाठी सावथजतनक अतण खाजगी क्षेिाला एकाच 

व्यासपीठावर अणण्यासाठी स्र्ीवडथतशप कौतन्सलची स्थापना या बाबींचाही या घर्कामध्ये समावेश अह.े 

 

ऄ. १ कृषी तवभागाची ससं्थात्मक क्षमता वाढतवणे 

पाश्वथभमूी - १८८३ मध्ये कृषी तवभागाची स्थापना झाल्यापासून, ईत्पादकता वाढीवर लक्ष कें दद्रत केल े

गेले. ईच्च ईत्पन्न दणेा-या संकररत वाणांच्या तवकासासह हररत क्रांतीचे युग १९६५-६६ मध्ये सुरू 

झाले. हररतक्रातंीच्या काळात कृषी क्षेिाच्या तवकासास चालना दणे्यासाठी ऄनेक योजना सरुू केल्या. या 

कालावधीनंतरच्या पंचवार्मषक योजनांमध्ये कृषी तवकासावर तवशेष भर दणे्यात अला. शेतकर यांना 

तनतवष्ठांच्या योग्य अतण न्याय्य वापरासाठी मागथदशथन दणे्यासाठी प्रतशक्षण व भेर् योजना १९८१-८६ मध्य े

सुरू करण्यात अली. या सवथ प्रयत्नांमुळे ऄन्नधान्याच्या ईत्पादनात दशे स्वयंपूणथ झाला अह.े  

 

हा ईप-घर्क कामतगरी अधाररत तवतरणाचे मान्यताप्राप्त तनदशेक (डीएलअय - डीसबरसमेंर् पलक्ड 

आंतडकेर्सथ) वापरून, योजना-अधाररत कायथपद्धतीकडून तनष्पत्ती-अधाररत, बाजारपेठेतभमुख कायथपध्दतीकड े

जाण्यासाठी कृषी तवभागाला (डीओए) सहाय्य करेल. ग्रामीण पातळीवरील कृषी तवस्तारक त े तालकुा, 

तजल्हा व राज्य स्तरावरील पयथवेक्षी कमथचारी यांच्यापयांतचे कृषी तवभागातील कमथचारी 6000 कोर्ी रुपये 

(यूएस $ 850 दशलक्ष) वार्मषक सरासरी खचाथच्या 100 हून ऄतधक तवतवध राज्य अतण राष्ट्रीय कृषी तवकास 

योजना राबतवत अहते. राज्यातील ईच्च-मूल्याच्या तपकांचे वाढते क्षेि अतण जागततक मूल्य साखळ्यांशी 
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एकात्मीकरण झाल्यान,े योजना अधाररत कायथपद्धतीकडून शेतक-यांची व कृषी ईद्योगांची तांतिक क्षमता 

वाढवण्यावर भर दणेा-या दीघथ मुदतीच्या, बाजारपेठेतभमुख दतृष्टकोनाकड े जाण्याची गरज ऄधोरेतखत 

झालेली अह,े जेणेकरून कृषी क्षेिात शेतक-यांचे ईत्पन्न अतण खाजगी गुंतवणूक शाश्वतपणे वाढू शकेल. 

 

कृषी तवभागाचा सध्याचा सघंर्नात्मक अराखडा अतण पदरचना - 

राज्यातील कृषी क्षेिाच्या तवकासाची मुख्य जबाबदारी कृषी तवभागावर अह.े या तवभागामाफथ त तनतवष्ठा 

पुरवठ्याचे तनयमन अतण कें द्र व राज्य सरकारच्या तवतवध सहाय्य योजनांची ऄंमलबजावणी केली 

जाते. तवभागामध्ये सध्या खालील संचालनालये अहतेः i) फलोत्पादन; ii) तवस्तार अतण प्रतशक्षण; iii) मृद 

संधारण; iv) तनतवष्ठा अतण गुणवत्ता तनयंिण; v) ऄन्न प्रदक्रया अतण vi) अत्मा (कृषी तंिज्ञान व्यवस्थापन 

यंिणा). सहयोगी संस्थांमध्ये वसंतराव नाइक राज्य तवस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती) अतण सात 

प्रादतेशक कृषी व्यवस्थापन व तवस्तार प्रतशक्षण संस्था (रामेती) या नोडल कमथचारी प्रतशक्षण संस्था; राज्य 

फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ; अतण महाराष्ट्र राज्य तबयाणे महामंडळ तल. (महाबीज) यांचा 

समावेश अह.े तक्ता १ मध्ये कृषी तवभागाच्या तवद्यमान कमथचार यांची ेेणीतनहाय सखं्या दशथतवलेली अह.े 

  

तक्ता १ : कृषी तवभागाच्या कमथचार यांची ेणेीतनहाय सखं्या 

ेेणी मजंरू पदसखं्या 

संचालक कृषी 5 

सहसंचालक कृषी 15 

ऄधीक्षक कृषी ऄतधकारी 49 

ईपसंचालक कृषी 202 

तंि ऄतधकारी / तालुका कृषी ऄतधकारी 809 

कृषी ऄतधकारी 1667 

कृषी पयथवेक्षक 2762 

कृषी सहाय्यक 11599 

प्रशासन व सहाय्यक कमथचारी 10447 

एकूण 27555 
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गाव पातळीवर काम करणा-या प्रत्येक कृषी सहाय्यकाच ेकायथक्षेि तीन ते चार गावे ऄसून ते त्या गावांतील 

८५५ ते ९५५ शेतक-यांच्या संपकाथत ऄसतात. मयाथददत शेतकरी संख्येमुळे तंिज्ञानाच्या हस्तांतरणासाठी 

सुसंवाद साधण्यास मदत होते. गाव पातळीवरील कृषी सहाय्यक मृद संधारणाची कामे, फळझाड लागवड 

अतण तवतवध तवस्तार योजना राबवतात. मंडल स्तरावर त्यांच े पयथवेक्षण मंडळ कृषी ऄतधकारी 

करतात. प्रशासकीय तनयंिण, आतर तवभागांशी संपकथ , दखेरेख व प्रतशक्षण कायथक्रम आत्यादी कामे तालुका कृषी 

ऄतधकारी, ईपतवभागीय कृषी ऄतधकारी, तजल्हा ऄधीक्षक कृषी ऄतधकारी व तवभागीय सहसंचालक 

यांच्यामाफथ त केली जातात. या व्यततररक्त, पंचायत सतमती पातळीवरील कृषी ऄतधकारी अतण तजल्हा 

स्तरावर तजल्हा पररषद ऄंतगथत कायथरत ऄसणारे कृषी तवकास ऄतधकारी तवतवध कृषी तनतवष्ठांशी संबंतधत 

योजना राबवतात. 

 

क्षेिीय पातळीवर राबतवल्या जाणार या सवथ योजनाचंे तांतिक व प्रशासकीय संतनयंिण राज्य स्तरावर 

संबंतधत सचंालनालयांमाफथ त केल ेजात.े याव्यततररक्त सांतख्यकी, संतनयंिण व मूल्यमापन, तनयोजन अतण 

ऄंदाजपिक, अस्थापना अतण लेखा संबंतधत बाबी हाताळण्यासाठी स्वतंि तवभाग अहते. 

 

स्मार्थ प्रकल्पातंगथत प्रस्तातवत ईपक्रम 

  

कृषी तवभागाची महत्वाची तातंिक कायथक्षिे ेबळकर् करण.े 

कृषी तवभागातील तवद्यमान संचालनालयाच्या अढाव्यावर अधाररत अतण महत्वाच्या तांतिक कायथक्षेिांच्या 

ऄनुषंगाने शेतकरी अतण कृषी व्यवसायांना अधार दणे्यासाठी अवश्यक ऄसणारी ऄकरा मूलभूत तांतिक क्षिे े

तनतश्चत करण्यात अलेली अहते. या ऄकरा तांतिक क्षेिात क्षमता तवकासाची गरज ऄसल्याचे तनदशथनास 

अलेले अह.े प्रकल्प व संशोधन व तांतिक मदतीद्वारे तवभागाची क्षमता वाढतवण्यासाठी तनतश्चत केलेली 

संचालनालयतनहाय कायथक्षिेे खालीलप्रमाणे अहते. बाजारभाव तवशे्लषण व तपक तशफारशी, गुणवत्ता 

तनयंिण, फायर्ोसॅनेर्री मानके अतण ऄन्न सुरक्षा; ऄन्न प्रदक्रया; तनयोजन, संशोधन अतण तवकास; मृद अतण 

• आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

•  कृवी शंचाऱक (६) 
राज्य स्तर 

• वळभागीय कृवी शष शंचाऱक (८) वळभाग स्तर 

• जजल्षा अधीसक कृवी अधधकारी (३४) 

• प्रकल्ऩ शंचाऱक (आत्मा) जजल्षा स्तर 

• उऩवळभागीय कृवी अधधकारी (९०) उऩ वळभाग स्तर 

• ताऱुका कृवी अधधकारी (३५१) ताऱुका स्तर 

• मंडल कृवी अधधकारी (८८५) मंडल स्तर 

• कृवी ऩययळेसक (१७७०) 

• कृवी शषाय्यक (१०६२०) 
ग्राम स्तर 
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जलसंधारण; हवामान बदल शमन अतण ऄनुकूलन ईपाय; अतण बाजारपेठ जोडणी. याखेरीज आतर सहयोगी 

क्षेिांमध्ये योजना ऄंमलबजावणी अतण संतनयंिण; अर्मथक अतण प्रशासकीय व्यवस्थापन; तवभागांमध्ये 

संस्थागत समन्वय; मानव ससंाधन व्यवस्थापन; अतण मूल्यमापन प्रणाली यांचा समावेश अह.े 

   ऄ. क्र. सचंालनालय मलुभतू तातंिक कायथक्षिे 

1 तनतवष्ठा व गुणतनयंिण 

i) दजेदार तनतवष्ठांचीईपलब्धता 

ii) कीर्कनाशके ऄवतशष्ट तपासणी सेवा 

2 मृद व जलसंधारण 

iii) मूलभूत नैसर्मगक स्त्रोताचं्या व्यवस्थापनासाठी 

तंिज्ञानाचा वापर, ईदा. माती अतण पाणी 

3 ऄन्न प्रदक्रया 

iv) कृषी व्यवसाय अतण कृषी-प्रदक्रयेस चालना दणेे 

v) शोधयोग्यता (टे्रसीबीलीर्ी) - जीएपी अतण 

फायर्ोसॅनेर्री प्रमाणपि 

4 तवस्तार अतण प्रतशक्षण 

vi) तवस्तार सेवा 

vii) शेतकरी प्रतशक्षण 

viii) बाजारभाव तवशे्लषण 

5 फलोत्पादन ix) समूह तवकास 

6 
कृषी तंिज्ञान अतण व्यवस्थापन 

यंिणा (अत्मा) 

x) शेतकरी ईत्पादक संघर्नाचंे पालनपोषण - क्षमता 

तवकास अतण मागथदशथन 

xi) काढणीपश्चात अतण मूल्यवधथन कायाथत शेतक-यांना 

गंुतवण्यासाठी ईद्योजकतेला प्रोत्साहन दणेे 

  

क्षमता तवकासाचा कायथक्रम - 

वरील मुलभूत तांतिक कायथक्षेिासह तवभागांतगथत तनयोजन अतण ऄंमलबजावणीची संरचना वृपद्धगत 

करण्यासाठी खालील क्षमता वाढीच्या ईपाययोजना स्मार्थ प्रकल्पातून राबतवल्या जातील: 

ऄ) कृषी तवभागाचा कायाथत्मक अढावा : कायाथत्मक अढावा ह ेऄसे एक तंि अह ेज्यायोगे सावथजतनक 

क्षेिातील संस्थानंा त्यांच्या कायथपद्धतींचे तवशे्लषण, त्यांच्या प्रासंतगकतेचे मूल्यांकन अतण ऄतधक 

कायथक्षम अतण प्रभावी ऄंमलबजावणी करण्यासाठी अवश्यक ऄशा संस्थात्मक बदलांसाठी तनष्कषथ 

काढणे शक्य होते. कायाथत्मक अढावा घेताना तनतश्चत करण्यात अलेल्या मुलभूत तांतिक 

कायथक्षेिाच्या ऄनुषंगाने तवद्यमान क्षमतेचे मूल्यांकन केले जाइल अतण त्यानुसार क्षमता 

तवकासासाठी अवश्यक ईपाययोजना सूतचत करेल. कायाथत्मक अढावा घेण्यासाठी योग्य तांतिक 

सल्ला सेवा संस्थेची तनवड केली जाइल. मुलभूत तांतिक कायथक्षेिातील ऄंमलबजावणी कायथक्षमता 

सुधारण्यासाठी अवश्यक बाबींवर कायाथत्मक पुनरावलोकन भर दइेल; ईपलब्ध स्त्रोतांचा अतण 

योजनांचा सतवस्तर अढावा घेइल अतण कृषी तवभागाद्वारे केल्या जाणार या मुख्य कायाांसाठी सेवा 

मानके तवकतसत करेल. या अढाव्यामध्ये नोडल कमथचारी प्रतशक्षण संस्था - वनामती अतण रामेती 
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यांचाही समावेश ऄसेल. कायाथत्मक पुनरावलोकनाच्या अधारे, कृषी तवभागातील कमथचार यांची मूळ 

कौशल्ये अतण क्षमता मजबूत करण्यासाठी अर्मथक तरतदू केली जाइल व त्यानुसार तवषय संबंतधत 

कायथशाळा, प्रतशक्षण, चचाथसिे अयोतजत केली जातील.      

 

ब) तनयोजन व ध्यये तनतश्चती – कृषी तवभाग सध्या काही संरचनात्मक सुधारणा अणण्याच्या प्रदक्रयेत 

अह.े कायथकारी अढावा ऄहवालाच्या तशफारशी कृषी तवभागाच्या तनयोजन अतण ध्येय तनतश्चत 

करण्याच्या प्रयत्नात ईपयुक्त ठरतील व त्यातून तीन वषाांच्या कालावधीसाठी तवभागाची ईद्दीष्ट े

अतण कायथयोजना तवकतसत केली जाइल. तनतश्चत केलेल्या ईदद्दष्टांच्या पूतीसाठी सुयोग्य 

मनुष्यबळाची तनवड करून महत्वाच्या कायथक्षेिांमध्ये ऄपेतक्षत लक्ष्ये साध्य करता यतेील. यामध्ये (i) 

तपकांची तनवड करून मोजण्यायोग्य परीणाम - जसे की मानकांची पूतथता, नवीन बाजारपेठांशी 

जोडणी, अतण दजेदार तनतवष्ठांची ईपलब्धता इ.; अतण (ii) प्रत्येक महत्वाच्या कायथक्षिेामध्ये अतण 

संबंतधत संचालनालयात मोजण्यायोग्य तनदशेक तनतश्चत करणे - ईदाहरणाथथ,  तशफारस केलेल्या 

ईत्पादन पध्दतींचा (तवस्तार सेवा) ऄवलंब करणार या शेतकर यांची संख्या; बाजार तवशे्लषण सेवांचा 

(पीक सल्ला अतण बाजार बुतद्धमत्ता) लाभ घेत ऄसलेल्या शेतकर यांची संख्या; सुरतक्षत ऄन्न 

हाताळणी व प्रदक्रया (ऄन्न सरुक्षा) आ. मध्ये प्रतशतक्षत शेतकरी व प्रदक्रया ईद्योजकांची संख्या इ. 

 

क) प्रभावी सतंनयिंण (एमअयएस) प्रणाली तवकतसत करणे : तवभागाचे ध्येय तनतश्चत करून तनयोजन 

करतानंा ऄपेतक्षत तनष्पत्ती अतण कायथक्षमता तनदशेक तनतश्चत करून त्यांच्या पूतथतचेा मागोवा घेणे 

अवश्यक अह.े ऄशा तनदशेकांचा वेळेवर अतण ऄचूक मागोवा घेउन ऄहवाल दणे्यासाठी मातहती 

तंिज्ञान अधाररत संतनयंिण प्रणाली तवकतसत करणे अतण या अकडवेारी अतण ऄहवालांचा वापर 

धोरणात्मक तनणथय घेण्यास मदत करणारे ऄहवाल तयार करणे. 

  

ड) मलुभतू तातंिक कायथक्षिेात ससं्थात्मक क्षमता तवकतसत करणे : प्रतशक्षण अतण क्षमता तवकास 

(ऄतधक तपतशल पुढील पररच्छेदात), अवश्यक तांतिक कमथचारी अतण सल्लागार अतण राष्ट्रीय व 

अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांदकत संस्थांशी तांतिक भागीदारी करून जागततक स्तराच्या 

व्यवस्थापन पध्दती व मानकांचा ऄवलंब करणे यासारख्या ईपाययोजनांच्या माध्यमातून कृषी 

तवभाग तनतश्चत करण्यात अलेल्या मुलभूत तांतिक कायथक्षेिांमध्ये संस्थागत क्षमता तवकतसत 

करण्याचा प्रयत्न करेल.  

 

इ) मलुभतू तातंिक कायथक्षिेात कमथचा-याचंी क्षमता वाढतवण े : ऄपेक्षीत ईदद्दष्ट े साध्य करण्यासाठी 

प्रतशक्षण व्यवस्था मजबूत करून कृषी तवभागातील जास्तीतजास्त कमथचा-यांना प्रतशतक्षत करणे 

अवश्यक अह.े सातत्यपूणथ कृषी तशक्षणासाठी वनामती अतण रामेती या नोडल कमथचारी प्रतशक्षण 

संस्थांमध्ये संस्थात्मक क्षमता, ऄभ्यासक्रम, प्रतशक्षण सुतवधा अतण कमथचारी मूल्यांकन अतण 

प्रमाणीकरणाची व्यवस्था करणे ह े या संदभाथत प्रकल्पातंगथत राबतवण्यात येणारे महत्त्वपूणथ घर्क 

ऄसतील. या घर्कामध्य े मूलभूत तांतिक कायथक्षेिात प्रतशक्षण क्षमता बळकर् करण्यासाठी तांतिक 

सहाय्य संस्थांसोबत सहकायाथसह भागीदारीचा समावशे ऄसेल. कृषी तवभाग सवथ कमथचार यांसाठी 

पाच वषाांच्या कालावधीकररता एक प्रतशक्षण योजना अतण प्रतशक्षणाची ददनदर्मशका तवकतसत 

करेल. 
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फ) कृषी तवभागाच्या मखु्य प्रशासकीय बाज ू मजबतू करण:े क्षमता तवकासाच्या प्रयत्नांचा एक भाग 

म्हणून, कृषी तवभाग अपले अर्मथक व्यवस्थापन अतण मानव संसाधन व्यवस्थापन मजबूत 

करेल. यामध्ये ईपलब्ध संसाधनांचे अतण योजनांचे मुलभूत तांतिक कायथक्षेिाच्या ऄनुषंगाने मॅपपग 

करणे; मुलभूत तांतिक कायथक्षेिांच्या ऄनुषंगाने सवथ कमथचार यांची कामे अतण जबाबदा-यांच े

पुनरावलोकन करणे अतण त्यामध्ये सुधारणा करणे; कायथक्षमता व्यवस्थापन अतण कमथचार यांना 

ईद्दीष्टांच्या पुतथतेशी तनगडीत प्रोत्साहन दणेा-या प्रणालीचा ऄवलंब करणे; ऄंदाजपिक अतण खचथ 

संतनयंिण प्रणालीचे पुनरावलोकन करणे अतण त्यामध्य ेसुधारणा करणे; अतण कृषी तवभागामध्ये 

अवश्यकतेनुसार तांतिक सल्लागारांच्या तनयुक्ती साठी तवतहत पध्दती तवकतसत करणे ही काय े

ऄतधक बळकर् करण्यासाठी सुयोग्य तांतिक सेवा प्रदाता (र्ीएसपी) प्रकल्पांतगथत तनयुक्त करावयाचा 

अह.े 

 

ग) अत्मा यिंणचेी पनुरथचना - शेतक-यांचे ईत्पन्न दपु्पर् करण्याबाबतच्या ऄहवालात राज्य सरकारानंी 

शेतक-यांचे तनव्वळ ईत्पन्न वाढतवण्यावर भर द्यावा, पीक तवम्यासारख्या जोखीम कमी करण्याच्या 

ईपायांना प्रोत्साहन द्याव,े पत पुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करावी, शेतीबाह्य तमळकत वाढवण्यासाठी 

ईपक्रमांना प्रोत्साहन द्याव े अतण एकंदरीतच शेतक-यांची पचता कमी करण्यासाठी कल्याणकारी 

ईपायांचा ऄवलंब करावा ऄसे सुचतवण्यात अलेले अह.े (कृषी, सहकार अतण शेतकरी कल्याण 

तवभाग (डीएसी अतण एफडब्ल्यू) यांनी दद. ६६.३.६५१७ च्या पिाद्वारे सल्ला ददला अह ेअतण 

यासंदभाथत मागथदशथक सचूना जारी केल्या अहते, ज्याचे ऄनुपालन कृषी तवभागाला करावयाच े

अह)े या ईदद्दष्टांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तजल्हास्तरीय अढावा व दखेरेख सतमतीची स्थापना 

डीएफअय ऄहवालाद्वारे सुचतवण्यात अली अह.े महाराष्ट्राने यापूवीच प्रत्येक तजल्ह्यात अत्मा (कृषी 

तंिज्ञान व्यवस्थापन यंिणा) ची स्थापना केली अह े ज्यामध्ये तजल्ह्यातील शेतीशी संबंतधत सवथ 

घर्कांचे प्रतततनतधत्व ऄसनू ही व्यवस्था ईत्तमरीत्य कायथरत अह.े तथातप अवश्यक मनुष्यबळ, 

प्रतशक्षण अतण आतर सुतवधा पुरवून या यंिणेचे बळकर्ीकरण करणे अवश्यक अह.े 

कामतगरी अधाररत तवतरणाच ेमान्यताप्राप्त तनदशेक अतण ऄथथसकंल्प - 

या घर्कासाठी कामतगरी अधाररत तवतरणाचे मान्यताप्राप्त तनदशेक (डीएलअय - डीसबरसमेंर् पलक्ड 

आंतडकेर्सथ) अधाररत तवत्तपुरवठा प्रणालीचा ऄवलंब केला जाइल. पूवथतनतश्चत प्रकल्प घर्कांना तवत्तपुरवठा 

करण्याऐवजी, तवभागाच्या कामतगरीच्या प्रमाणात तनतश्चत तनदशेकांनुसार तनधी ईपलब्ध करून ददला 

जाइल. जेणेकरून महाराष्ट्र शासन वर तनदतेशत केलेल्या तवतवध क्षमता वाढीच्या कामांसाठी ऄततररक्त 

तवत्तपुरवठा ऄतधक लवचीकतेने ईपलब्ध करून दउे शकेल. 

  

तक्ता ६ : डीएलअय अतण प्रस्तातवत जोडणी तवतरण 

ऄ. क्र. डीएलअय / डीएलअर 
तरतदू 

डॉलसथ 

तरतदू  

(रु. लाख) 

डीएलअय 1: कृषी तवभाग अतण सबंतंधत तवभागाचं ेईदद्दष्टाचं्या 

ऄनषुगंान ेससं्थात्मक पनुगथठन अतण मजबतुीकरण. 8500000 5950.00 

डीएलअर 1.1 कमथचारी व्यवस्थापन योजना तवकतसत केली अतण 

ऄंमलबजावणी केली. 
1000000 700.00 

डीएलअर 1.2 अयर्ी-अधाररत संतनयंिण (एमअयएस) प्रणाली लागू 

केली 
1000000 700.00 

डीएलअर 1.3 दरवषी करण्यात यणेा-या कमथचारी कामतगरीचे मलू्यांकन 

तवभागाच्या ईदद्दष्टांच्या ऄनुषगंाने करण.े 
6500000 4550.00 
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डीएलअय 2 तनष्पत्ती साध्य करण्यासाठी कृषी तवभागाच्या कमथचा-याचंा 

क्षमता तवकास. 
8000000 5600.00 

डीएलअर 2.1 कमथचारी प्रतशक्षण व्यवस्थापन योजना तवकतसत केली. 1000000 700.00 

डीएलअर 2.2 तवकतसत केलेल्या योजनेनुसार कमथचारी प्रतशतक्षत केले. 7000000 4900.00 

डीएलअय 3 तनवडक भभूाग अतण वस्तूसंाठी बाजारपठेेशी जोडणी, 

ऄन्नाची गणुवत्ता अतण सरुतक्षततचे्या मानकाचं ेपालन. 
11000000 7700.00 

डीएलअर 3.1 तपक समूह (कमोतडर्ी क्लस्र्र) तवकास अराखड्याच्या 

अधारे योजनांची ऄंमलबजावणी अतण तवत्त परुवठा. 
5000000 3500.00 

डीएलअर 3.2 आंडजीएपी ककवा तत्सम स्वीकायथ मानकांनुसार क्षेिात वाढ. 6000000 4200.00 

   एकूण 27500000 19250.00 

  

कामतगरी अधाररत तवतरणाचे मान्यताप्राप्त तनदशेक पूतथतेनतंर ईपलब्ध होणा-या तनधीचा तवतनयोग 

करण्यासाठी कृषी तवभागाने करावयाच्या कामांची यादी करण्यात अलेली अह.े यापैकी काही घर्कांची 

ऄंमलबजावणी तवभागाची तनयतमत कामे म्हणून मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रकल्प संपल्यानंतर सुरू राहणे 

ऄपेतक्षत अह.े सदर यादी सूचक स्वरुपाची ऄसून तवभागाच्या कायथकारी पुनरावलोकनाच्या सचूनाचं्या 

अधारे यामध्ये बदल करण्याचा तनणथय तवभाग घेइल. 

ऄ) महत्वाच्या कायथक्षेिात तांतिक कमथचारी अतण सल्लागारांची नेमणूक.      

ब) तवभागाच्या कायाथत्मक अढावा घेण्यासाठी सल्लागार संस्थेची तनयुक्ती.      

क) मनुष्यबळ तवकास व्यवस्थापन काये तवकतसत करण्यासाठी एचअर एजन्सीची तनयुक्ती, 

कमथचार यांच्या नोंदीचे संगणकीकरण, एचअर हले्प डसे्क. 

ड) संगणकीकृत संतनयंिण (एमअयएस) तवकतसत / सानकूुतलत करण्यासाठी एजन्सी. 

इ) तजल्हा व तालकुा स्तरावर संगणकीकरण (अयर्ी प्रणाली व हाडथवेऄर)      

फ) कायथशाळा, कमथचारी अतण भागधारकांशी सल्लामसलत.       

ग) वनामती व रामेती या प्रतशक्षण संस्थांमध्ये मूलभूत तातंिक कमथचा-यांची भरती      

ह) तांतिक सहाय्य संस्थासोबत भागीदारी (ऄभ्यासक्रम अतण प्रतशक्षण सामग्रीच्या तवकासासह) 

आ) चाचणी सुतवधांचा अढावा घेण्यासाठी अतण एमअरएल लक्ष्य योजनेच्या तवकासासाठी तांतिक 

सल्लागार (तवस्तार + चाचणी धोरण)        

ज) ऄन्न सुरतक्षतता चाचणीसाठी अयर्ी-अधाररत डरे्ा व्यवस्थापन अतण ऄहवाल प्रणाली. 

ख) कीर्कनाशकांचे ऄवशेष परीक्षण / ऄन्न चाचणी सुतवधा बळकर् करणे.      

ल) नमुन्यांच्या चाचणीसाठी सहाय्य (दशेांतगथत 4,000; तनयाथत 10,000).        

म) समूह (क्लस्र्र) तनयोजन अतण समन्वय.  
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घर्क ऄ.2. पणन तवभागाची ससं्थात्मक क्षमता वाढतवण े

  

पणन तवभाग (DoM) वतथमान ससं्थात्मक सरंचना - 

महाराष्ट्रातील कृषी ईत्पादनांच्या तवपणन कायाथचे तनयमन करण्यासाठी पणन सचंालनालय ह े कायाथलय 

जबाबदार अह.े कृषी ईत्पन्न बाजार सतमत्यांमध्ये (एपीएमसी) तवकल्या जाणा-या शेतमालाला योग्य दर 

तमळावा यासाठी ह ेकायाथलय राज्यातील कृषी ईत्पन्न बाजार सतमत्यांच्या एकूणच व्यवहार अतण ईपक्रमांच े

संतनयंिण करते. तसेच हा तवभाग सरकारला कृषी ईत्पादनांच्या बाजारात ईत्पादनांच्या ककमतींचे तनयमन 

करण्यास सक्षम करतो जेणेकरून ग्राहकांना वाजवी ककमतीत ईत्पादने ईपलब्ध होतील. महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था कायदा १९६५ ऄंतगथत नोंदणीकृत तवतवध तवपणन, ग्राहक, कृषी प्रदक्रया, खरेदी-तवक्री संस्था, कॉर्न 

तजपनग अतण पे्रपसग सोसायर्ी आत्यादी सहकारी संस्थांच्या कामांचे तनयंिण या तवभागामाफथ त होते. 

गरजांवर अधाररत बाजार सुधारणांची ऄंमलबजावणी अतण वैकतल्पक तवपणन वातहन्यांची दखेरेखदखेील 

या तवभागाच्या कायथक्षेिात येते. 

 

स्मार्थ प्रकल्पातंगथत करावयाची काम े 

मलुभतू तातंिक कायथक्षिे ेबळकर् करण.े 

पणन तवभागामध्ये तवद्यमान काये अतण अढावा यावर अधाररत, अतण कृषी तवपणन सुधारणांना समथथन 

दणे्यासाठी, व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी अतण मजबूत तववाद तनराकरण प्रणाली स्थातपत 

करण्यासाठी अवश्यक ऄसलले्या मुलभूत तांतिक कायथक्षेिाचे बळकर्ीकरण करणे अवश्यक अह.े 

ऄ) प्रभावी तनयमन क्षमता 

ब) संतनयंिण व बाजारपेठ सबंंधी अकडवेारी व ऄहवाल      

क) तववाद तनराकरण      

या व्यततररक्त ऄन्य सवथसाधारण कायथक्षेिे - 

ऄ) अर्मथक अतण प्रशासकीय व्यवस्थापन;      

बी) मानव संसाधन व्यवस्थापन; अतण      

सी) संतनयंिण अतण मूल्यमापन प्रणाली        

 

क्षमता तवकास -स्मार्थ प्रकल्पांतगथत वर ईल्लेख केलेल्या मुलभूत तांतिक कायथक्षेिांच्या ऄनुषंगाने तवभागाची  

तनयोजन व ऄंमलबजावणीची क्षमता तवकतसत करण्यासाठी खालील क्षमता वाढीच्या ईपक्रमांना सहाय्य 

केले जाइल : 

ऄ) पणन तवभागाचा कायाथत्मक अढावा : तनतश्चत करण्यात अलेल्या मुलभूत तातंिक कायथक्षेिाच्या 

ऄनुषंगाने पणन तवभागाच्या तवद्यमान क्षमतचेे मूल्यांकायाथत्मक अढाव्याच्या ऄंतगथत केल े जाइल 

अतण गरजेनुसार क्षमता वाढीच्या ईपक्रमांची तनतश्चती केली जाइल. कायाथत्मक अढावा घेण्यासाठी 

योग्य तांतिक सेवा संस्था तनयुक्त केली जाइल. कायाथत्मक पुनरावलोकनाचा भर तवभागाची मुलभूत 

काये पार पाडण्याची क्षमता सुधारणे; ऄतस्तत्त्वात ऄसलेल्या स्त्रोतांचा अतण योजनाचंे मॅपपग अतण 

पणन तवभागाद्वारे करावयाच्या मुलभूत सेवांसाठी सेवा मानके तवकतसत करणे यावर राहील. 

ब) तनयोजन अतण ध्यये तनतश्चती : कायाथत्मक अढाव्याच्या ऄहवालाच्या अधारे पाच वषाांच्या 

कालावधीसाठी तवभागाची ईद्दीष्ट े अतण कायथयोजना तवकतसत करण्यात येइल. ठरतवलेल्या 

ईद्दीष्टांच्या अधारे तवभागातील कमथचा-यांसाठी तवतशष्ट कौशल्य तवकास कायथशाळा, प्रतशक्षण अतण 

प्रदशथनांना भेर्ीचे अयोजन केले जाइल. 
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क) मातहतीच े प्रसारण: तनयमनाची कायथक्षमता वाढवून शेतमाल बाजार सुरळीतपणे चालतवण्यासाठी 

अवश्यक कामे पणन तवभाग करेल. यात (i) बाजार तनयमांच्या मातहतीच े संकलन अतण 

घडीपतिका, संकेतस्थळ, दरूध्वनी मदत कें द्र, जातहराती अतण कायथशाळांद्वारे प्रचार व प्रसार 

करणे; अतण (ii) कृषी ईत्पन्न बाजार सतमतीच्या कमथचा-यांना संबंतधत कायद,े पणन सुधारणा, 

तांतिक काय,े मुल्यांकन सहाय्यकांचे प्रतशक्षण, मतहला शेतक-यांना बाजारपेठ सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ 

करणे अतण तववाद तनराकरण यासंदभाथतील भूतमका अतण जबाबदा-यांबद्दल प्रतशक्षण दणेे याचा 

समावेश ऄसेल.      

ड) बाजार सतमत्याचंी वार्मषक क्रमवारी प्रकातशत करण े: वरील घर्कांच्या अधारावर पणन तवभाग 

राज्यातील प्रमुख बाजारांच्या संकेतकांचा मागोवा घेण्याची व ऄहवाल दणे्याची प्रणाली कायाथतन्वत 

करेल अतण कामतगरीच्या अधारावर मुल्यांकन करून राज्यभरातील बाजारांची वार्मषक क्रमवारी 

प्रकातशत करेल. तनवडण्यात अलेल्या बाजार अरोग्य तनदशेकांमध्ये परवानाधारक खरेदीदारांची 

संख्या, व्यापाराचे अकारमान, कचरा व्यवस्थापन सुतवधा, बाजारातील ईलाढाल, कमथचा-यांच े

प्रमाण, साठवण अतण तललाव सुतवधांची गुणवत्ता अतण शेतक-यांना व्यवहार पूणथ करण्यासाठी 

लागणारा वेळ यांसारख्या बाबींचा समावेश अह.े 

    इ) मुलभतू तातंिक कायथक्षिेामध्य ेकमथचा-याचंा क्षमता तवकास : ऄपेतक्षत पररणाम प्राप्त करण्यासाठी पणन 

तवभागाचे कमथचारी बाजार सतमत्यांच्या बहुतांश कमथचा-यांना प्रतशक्षण दणेे व अवश्यक प्रतशक्षण 

सुतवधा ईपलब्ध करून दणेे अवश्यक अह.े तवतवध प्रतशक्षण संस्थांच्या मदतीने संस्थात्मक क्षमता, 

ऄभ्यासक्रम, प्रतशक्षण सुतवधा अतण मूल्यांकन अतण प्रमाणीकरण प्रणाली मजबूत करणे हा या 

बाबतीत प्रकल्पातील एक महत्त्वपूणथ घर्क ऄसेल. 

   फ) पणन तवभागाच्या मखु्य प्रशासकीय क्षमताचं े बळकर्ीकरण: आझ ऑफ डूआंग तबझनेस )इओडीबी(  

म्हणजेच व्यापार सुलभता वाढतवण्याच्या दषृ्टीने परवाना व ऄनुपालन अवश्यकतांमध्ये सुलभ सेवा 

दणे्यासाठी पणन तवभाग मातहती तंिज्ञान अधाररत प्रणाली तयार करेल. खाजगी बाजारांसाठीच्या 

परवाना व ऄनुपालन अवश्यकतांमध्ये दखेील सेवा तवतरण मानकांचे पुनरावलोकन व सुधारणा 

करून खासगी बाजारासाठी व्यापार सुलभता  वाढतवण्याबाबत तवभाग कायथ करेल.   

 

ग) तववाद तनराकरण: प्रभावी वाद तनराकरणासाठी क्षेिीय कायाथलयानंा ऄतधकाराचंे प्रत्यापथण करून 

तक्रारींचे संतनयंिण अतण पयथवेक्षण सुलभ करण्यासाठी मागोवा घेणारी (टॅ्रककग) यंिणा ईभी 

करण्यासाठी पुढील बाबींचा समावेश ऄसेल )i) राज्य एपीएमसी कायद्यातंगथत ऄतधकार अतण 

जबाबदा-यांबाबत जागरूकता वाढतवण्यासाठी प्रसार व प्रसार; (ii) तववादाची नोंदणी करण्यासाठी 

ऑनलाआन अतण कॉल -सेंर्र अधाररत प्रणाली तवकतसत करणे )  iii) तववादांचे तनराकरण करण्याच्या  

ऄतधकारांचे तवकें द्रीकरण अतण क्षेिीय ऄतधका -या ंंना प्रभावी तववाद तनराकरण करण्यासंबंधी 

प्रतशक्षण दणेे अतण ) iv) बाजारातील वाद तनराकरण प्रकरणांचा तनयमीत मागोवा अतण ऄहवाल 

घेण्याची प्रणाली. यासाठी, अंतरराष्ट्रीय लवादा चे मंुबइ सेंर्र )एमसीअयए (ककवा तत्सम एजन्सी चे 

सहकायथ घेण्यात येइल. 

 

घर्क  ऄ. 3: बाजार सधुारणा अतण सयंकु्त ईपाययोजनाचंी ऄमंलबजावणी क्षमता तवकतसत करण े 

या ईप-घर्काची ईद्दीष्ट े म्हणजे बाजार सुधारणांसाठी भक्कम ज्ञान अधार तयार करण्यासाठी तवभागाची 

ऄंतगथत क्षमता व प्रणालीच े बळकर्ीकरण; अतण महत्वाच्या शेतमालासाठी बाजारपेठ चतलत वाढीसाठी 

खासगी अतण सावथजतनक घर्कांमध्ये समन्वय अतण सयंुक्त कृती करण्याची क्षमता संतस्थत करणे. या पोर्-
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घर्काकडून ऄपेतक्षत पररणाम म्हणजे (ऄ) भारत सरकारच्या चालू ऄसलेल्या कृषी बाजारपेठ सुधारणा 

कायथक्रमाला पाठबळ दणे्यासाठी अवश्यक मातहतीची ईपलब्धता; अतण (ब) कमीतकमी पाच वस्तूंसाठी 

कायथक्षम कमोतडर्ी मंडळाची स्थापना. हा     ईप-घर्क खालील बाबींना सहाय्य करेल: 

 

ऄ 3.1: प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्षामध्य े तातंिक कक्ष स्थापन करण:े बाजारपेठेत व राज्यात 

ऄंमलबजावणी करणे अवश्यक ऄसलेल्या बाजार सुधारणांची ओळख व स्वरूप एका औपचाररक ऄतभप्राय 

प्रणालीद्वारे करणे अवश्यक अह े ज्यात बाजाराच्या अकडवेारीवर अधाररत तनयतमतपणे ऄभ्यास केला 

जाइल, त्याअधारे धोरणात्मक तशफारसी तयार केल्या जातील अतण महाराष्ट्र शासन शैक्षतणक अतण तांतिक 

संशोधन संस्थेच्या सल्ल्यानसुार तनणथय घेइल. प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्षामध्ये तांतिक कक्ष स्थापन 

करून अघाडीच्या शैक्षतणक अतण तांतिक सहाय्य संस्थांशी औपचाररक भागीदारी केली जाइल ज्यायोग े

सध्या राबतवल्या जात ऄसलेल्या बाजार सुधारणाचं्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन; सुधारणांच्या चाल ू ऄसलेल्या 

कायथक्रमासाठी लतक्ष्यत संशोधन अतण तशफारसी; अतण लहान प्रमाणात सुधारणांची ऄंमलबजावणी करून 

त्यांचे व्यापक पररणाम ऄभ्यासण्याच्या पथदशथक प्रयोगांना सहाय्य केले जाइल. या तांतिक कक्षाला या 

प्रकल्पामाफथ त प्रकल्पाचा मध्यावधी अढावा होइपयांत अर्मथक सहाय्य केले जाइल, त्यानंतर महाराष्ट्र 

शासनाच्या तनधीतनू हा ईपक्रम सुरु ठेवणे ऄपेतक्षत अह.े 

 

घर्क ऄ.३.६ तपक तवकास पररषद (कमोतडर्ी स्रु्ऄडथतशप काईतन्सल): 

 राज्यात तनवडक तपकांच्या तपक तवकास पररषदा (कमोतडर्ी स्रु्ऄडथतशप काईतन्सल) स्थापन करणे हा 

प्रकल्पातील महत्वपूणथ घर्क अह.े ह्या घर्का ऄंतगथत तपक-मूल्य साखळीतील सवथ प्रमुख भागधारकांना 

एका समान व्यासपीठावर अणून त्यांच्यातील समन्वयाद्वारे बाजारातील स्पधाथत्मकता वाढतवण्याच्या 

दषृ्टीने प्रयत्न करणे ह ेप्रमुख ईदद्दष्ठ अह.े  

 तपकाच्या मूल्यसाखळीमधील तवतवध भागीदारांमध्ये सवथसमावेशक चचाथ घडवून अणणे, त्यांना अवश्यक 

ते तातंिक सहाय्य दणेे, तसेच त्याअधारे धोरणात्मक तनणथय घेण े आ. मध्ये तपक तवकास पररषदांची 

महत्वाची भूतमका ऄसणार अह.े 

 अंतरराष्ट्रीय स्तरावर तवतवध दशेांत ऄशा तपक-पररषदा कायथरत ऄसून त्यामाफथ त तपकाच्या मूल्य 

साखळीच्या सवाांगीण तवकासासाठी सवथतोपरी प्रयत्न केला जातो.  

 स्मार्थ प्रकल्प ऄंतगथत ऄशा अंतरराष्ट्रीय पररषदांच्या धतीवर, सावथजतनक-खासगी क्षेिाच्या प्रभावी 

सहभागाद्वारे तनवडक तपकाचं्या तपक तवकास पररषदा स्थापन करण्यावर भर दणे्यात येणार अह.े 

 

तपक तवकास -पररषदचेी प्रमखु ईद्दीष्ट े 

(ऄ) तवतशष्ट मूल्यसाखळीसाठी दीघथकालीन धोरण अखून ऄंमलबजावणी मध्ये सवथ महत्त्वपूणथ भागधारकांना 

सदक्रयपणे सहभागी करणे. 

(ब) मूल्यसाखळीमधील कमतरताचंा ऄभ्यास करणे व त्या दरू करण्यासाठी योग्य ते धोरण ऄवलंबणे.  

(क) बाजार संधी वृद्धी अराखडा तवकतसत करण्यासाठी कृषी मूल्यसाखळीतील सवथ भागधारकांमधे परस्पर 

समन्वय साधणे. 

(ड) मूल्यसाखळ्यांच्या प्रभावी तवकासासाठी सवथ स्तरावर अवश्यक तो धोरणतनहाय संवाद साधणे. 

(आ) तवतवध स्तरावरील ऄभ्यासातून अलेल्या तनष्कषाांचा प्रसार सामान्य व्यक्तीपयांत प्रभावी कायथक्रम अतण 

प्रकाशनांद्वारे करणे. 
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तपक तवकास पररषदचेी प्रमखु काय े- 

1 धोरणात्मक सल्लामसलत 5 मूल्य साखळीसाठी अवश्यक ते मानक ठरवणे 

2 शेती-बाजार तनगडीत प्रचार 6 गुणवत्ता हमी 

3 संशोधन अतण तवस्तार  7 ईत्पादन प्रदक्रया व ईत्पादक पडताळणी 

4 मातहती अतण तंिज्ञान वापर वाढवणे   8 पयाथवरण अतण सामातजक सुरतक्षतता 

 

तपक तवकास पररषदतेील मखु्य भागीदार  

 महाराष्ट्र सरकार: राज्य, तजल्हा व स्थातनक पातळीवरील संबंतधत तवभागाचे ऄतधकारी 

 खाजगी क्षिे: तवतवध तपकामंध्ये काम करणाऱ्या जागततक व दशेांतगथत कंपनी (लघु व मध्यम 

ईद्योजक तसेच तवत्त व वाहतूक सेवा पुरतवणाऱ्या व्यावसातयक संस्था)  

 समदुाय अधाररत ससं्था: शेतकरी ईत्पादक संस्था, प्रभाग संघ, समुदाय व्यवस्थातपत ससंाधन कें द्र, 

प्राथतमक शेती सहकारी संस्था 

 नागरी ससं्था: स्वयंसेवी संस्था / ना-नफा संस्था / ईत्पादक संघर्ना / ग्राहक मंच / कृषी व्यावसातयक 

 सशंोधन ससं्था / प्रतशक्षण अतण तवस्तार सवेा प्रदाता: शैक्षतणक संस्था, संशोधन ससं्था अतण कृषी 

क्षेिातील तज्ञ 

 

तपक तवकास पररषद माफथ त शतेकऱ्यानंा होणारा लाभ  

1. बाजारातभमुख शेती-व्यवसाय बद्दल तांतिक सहाय व मागथदशथन 

2. तपकाच्या स्थातनक व ऄंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतवषयी सखोल मातहती  

3. शेतीमालाच्या लागवड, काढणी व काढणी-पश्चात तंिज्ञानातील नवीन मानक व   

    कायथप्रणाली तवषयी मागथदशथन 

4. शेतीमालाचे ईत्पादन वृद्धी तसेच बाजार मूल्य तवषयी ऄद्ययावत मातहती. 

5. अधुतनक तंिज्ञानाचे प्रतशक्षण व क्षमता बांधणी. 

6.   मूल्य साखळीतील सवथ भागधारकांमाफथ त मातहती व तंिज्ञानाच समन्वयातून शेतकयाांना      

  ऄतधक अर्मथक मोबदला तमळेल. 

7.   संघर्ीत प्रणालीद्वारे ईत्पादक व खरेदीदार यांची शतेीमालाच्या तवक्री, प्रदक्रया, तनयाथत   

  व गुणवत्ता संवधथन यामध्ये भागीदारी. 
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घर्क ब  
 

कृषी व संलग्न व्यवसाय वदृ्धीसाठी अतण व्यापक  बाजारपेठ 

प्रवेशासाठी सहाय्य 
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घर्क  ब.1 मलु्यसाखळी तवकास शाळा (Value Chain Development School-VCDS):  

 

“मुल्यसाखळी म्हणज े शेतमालाच्या ईत्पादनापासून ईपभोगापयांत सवथ कायाथची व ती काये करणाऱ्या सवथ 

घर्कांची साखळी होय.  या साखळीमुळे ईत्पादीत शेतमालाची मालकी एका घर्कापासून दसुऱ्या घर्कांकड े

जात े अतण या प्रदक्रयेत शेतमालाच्या ककमतीत वाढ (मुल्यवृध्दी) होत जात.े” या साखळीत शेतालाच्या 

ईत्पादनपूवथ कृतष तनतवष्टा पुरवठा करणाऱ्यापासनू शेतमालाचा ईपभोग घेणाऱ्या ग्राहकापयांत सवथ घर्कांचा 

व त्यांच्या कायाथचा समावेश होतो. ईदा. तबयाणे खते ईत्पादक व तवके्रते, शेतमाल ईत्पादक शेतकरी, 

वाहतूकदार, अडते, खरेदीदार व्यापारी, प्रदक्रया ईद्योग, तनयाथतदार, घाउक तवके्रत,े दकरकोळ तवक्रते अतण 

ग्राहक ह े मुल्यसाखळीतील प्रमुख घर्क ऄसून त्यातशवाय काही पुरक घर्कांमध्ये बँका, तवमा कंपन्या आ. 

घर्कांचा समावेश होतो. ह ेघर्क मुल्यसाखळीतील कोणत्याना कोणत्या तरी कायाथसाठी जबाबदार ऄसतात.  

  

मुल्यसाखळी तवकासासाठी या साखळीतील सवथ घर्कांनी एकमेकांच्या ऄडचणी समजून घेवून सगळयांसाठी 

एकमेकांना पुरक ऄशी व्यवस्था तनमाथण ऄपेतक्षत अह.े सवथ घर्कांना एका मंचावर अणून एकमेकांना पुरक 

व्यवस्थेच्या माध्यमातून सपूंणथ मुल्यसाखळी कायथक्षम करणे म्हणजचे मुल्यसाखळी तवकसीत करणे होय. 

तथातप शेतमाल मुल्यसाखळीतील सवथ घर्कांना एकि अणणारी ऄशी यंिणा ऄथवा ऄसा कायथक्रम तसेच 

मुल्यसाखळीतील िुर्ी दरु करण्यासाठी ऄशी योजना ईपलब्ध नाही. कृतष अधारीत तवस्ताराचा कायथक्रम 

राबतवणे ही काळाची  गरज अह ेअतण ऄसा कायथक्रम स्मार्थ ऄंतगथत “मुल्यसाखळी तवकास शाळा (Value 

Chain Development School - VCDS) या घर्काच्या माध्यमातून राबतवण्यात येणार अह.े  

  

 मलु्यसाखळी तवकास शाळा (Value Chain Development School - VCDS) :-  स्मार्थ 

प्रकल्पांतगथत कृतष तवस्तारासाठी “मुल्यसाखळी तवकास शाळा” ही संकल्पना नव्याने राबतवण्यात येत 

अह.े सध्या कृतष तवभाग व अत्मा माफथ त तवतवध योजनांमध्य े कृतष तवस्ताराच ेप्रमुख साधन म्हणुन 

“शेतीशाळा” राबतवण्यात येत अहते. शेती शाळेमध्ये तपकांच्या ईत्पादन वाढीसाठी तंिज्ञान प्रसारावर 

भर दणे्यात येतो.   तथातप  तंिज्ञान प्रसार व ईत्पादन वाढी पलीकडे शेतकऱ्यांच ेतनव्वळ ईत्पन्न कस े

वाढेल यावरही भर दणेे अवश्यक अह.े यापुवी MACP प्रकल्पात बाजाराधाररत कृतष तवस्तारावर 

(Market Led Extension) भर दणे्यात अलेला अह.े  यापुढे ऄतधक सवथ समावेशक ऄशा 

“मुल्यसाखळी तवकास अधाररत कृतष तवस्तारावर” (Value Chain Development Led 

Extension) भर दणेे अवश्यक अह,े अतण स्मार्थ प्रकल्पात ह ेकरणे ऄतभपे्रत अह.े 

 मलु्यसाखळी तवकास शाळेची ईददीष्ट:े- 

1)  मुल्यसाखळीतील सवथ घर्कांमध्ये समन्वय व तवश्वासाहायथता वाढतवणे. 

2) मुल्यसाखळीतील प्रत्येक घर्काची कायथक्षमता वाढतवणे. 

3) सवाांसाठी एकमेकांना पुरक व फायदयाची व्यवस्था तनमाथण करणे. 

4) ग्राहकान ेमोजलेल्या रुपयातील / ककमतीतील शेतकऱ्यांचा तहस्सा ककवा वार्ा वाढतवणे. 

 

स्मार्थ प्रकल्पांतगथत मुल्यसाखळी तवकासाच े ईपप्रकल्प ह े समुदाय अधारीत संस्था (Community 

based Organization -CBO)  माफथ त  राबतवले जाणार अहते. या संस्थांमधील शेतकऱ्यांसाठी 
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“मुल्यसाखळी तवकास शाळा” घर्काचे अयोजन करण्याचे प्रस्तातवत अह.े हा घर्क एकातत्मक कृतष 

तवस्तारासाठी महत्वाचा अह.े  पारंपाररकररत्या कृतष तवस्ताराच े साधन म्हणून शेतकरी प्रतशक्षण, 

शेतकरी सहल, कायथशाळा तपक प्रात्यतक्षके, शेतीशाळा आ. घर्क स्वतंिपणे राबतवणेत येतात. स्मार्थ 

प्रकल्पात या साधनांचा वापर एकातत्मकररत्या एका तवतशष्ट समुदाय अधारीत संस्थेमधील 

शेतकऱ्यांसाठी एका तवतशष्ट तपकाच्या मुल्यसाखळी तवकासाच ेईद्दीष्ट डोळयासमोर ठेवून करण्यात येणार 

अह ेअतण ऄशा एकातत्मक ऄंमलबजावणीला “मुल्यसाखळी तवकास शाळा ” ऄसे संबोतधत करण्यात येत 

अह.े 

  मलु्यसाखळी तवकास शाळेच ेघर्क :- 

1) ईत्पादन तंिज्ञान व बाजार संमेलन :- Tech Market Meet 

2) बाजारातभमुख तपक प्रात्यतक्षके :- Market Led Crop Demonstration 

3) शेतकरी शेतीशाळा :-Farmer Field School 

4) प्रतशक्षणासह ऄभ्यास दौरे :- Training Cum Exposure Visits 

i. राज्यांतगथत प्रतशक्षणासह ऄभ्यास दौरे -  Within State Training Cum Exposure 

Visits 

ii. राज्याबाहरेील प्रतशक्षणासह ऄभ्यास दौरे - Out of State Training Cum Exposure 

Visits 

iii. परदशेातील प्रतशक्षणासह ऄभ्यास दौरे - International Training Cum Exposure 

Visits 

5)  तवतवध बाजारपेठांच्या अवश्यकतेनुसार लागणारे गॅप प्रमाणपि सेंद्रीय प्रमाणीकरण आ. ईपक्रम 

- GAP Certification, Food Security, Traceability, Organic Certification etc. 

6) ईपप्रकल्प ऄंमलबजावणीतील तांतिक कमथचाऱ्यांसाठी अंतरराष्ट्रीय ऄभ्यास दौरे -  

International Exposure Visits for Technical Staff 
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घर्क ब. 1.1 व ब. 1.2 ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (Productive Partnership-PP) व बाजार 

सपंकथ वाढ ईपप्रकल्प (Market Access Plan-MAP)  

 

स्मार्थ प्रकल्पांतगथत ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (PP) अतण बाजार संपकथ वाढ ईपप्रकल्प (MAP) या दोन 

प्रकारचे ईपप्रकल्प राबतवण्यासाठी समुदाय अधाररत संस्था (सीबीओ) व संस्थात्मक खरेदीदार याचंेकडून 

वेळोवेळी जाहीरात प्रकाशीत करून ऄजथ मागतवण्यात येणार अहते. सदर ऄजथ ह े तवतवध तपके (शेतमाल), 

शेळ्या व परसबागेतील कुक्कुर्पालन यांच्या मुल्यसाखळी तवकास ईपप्रकल्पांसाठी अहते. उस, 

दगु्धव्यवसाय, रेशीम ईद्योग, बांबू तसेच व्यवसातयक कुक्कुर्पालन प्रकल्प यांना स्मार्थ प्रकल्पांतगथत लाभ दये 

नाही.  
 

ऄजथ करण्यास पाि लाभाथी समुदाय अधाररत ससं्था:- यामध्य े अत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गर् (FG), 

शेतकरी ईत्पादक कंपनी (FPC) अतण त्यांचे फेडरेशन्स, महाराष्ट्र ग्रामीण तजवनोन्नती ऄतभयाना ऄंतगथत 

स्थातपत प्रभाग संघ (CLF), मतहला अर्मथक तवकास महामंडळाकडून स्थातपत लोकसंचलीत साधन कें द्र 

(CMRCs) याचंा समावेश अह.े   

 

वर नमूद केल्याप्रमाणे जातहरातीनुसार मागतवण्यात येणारे ऄजथ ह े पाि संस्थांची प्राथतमक तनवड 

करण्यासाठी अहते. ऄजाथतील मातहतीच्या अधारे “प्रकल्प संकल्पना रर्पणी” (PCN) स्मार्थ प्रकल्पामाफथ त 

तयार करण्यात येइल. यासाठी संस्थांनी कुठल्याही खाजगी सल्लागाराची मदत घणे्याची व त्यासाठी खचथ 

करण्याची अवश्यकता नाही. PCN च्या अधारे लाभाथी संस्थेची तनवड करण्यात यइेल. तद्नतंर प्रकल्पाच्या 

मदतीने तनवड झालेल्या संस्थेचा “सतवस्तर प्रकल्प अराखडा”  (Full Project Proposal-FPP) तयार 

करण्यात येइल. तथातप ईपरोक्त पैकी ज्या संस्थांची नोंदणी खालील पैकी एका कायद्यांतगथत नसेल ऄशा 

संस्थांना “सतवस्तर प्रकल्प अराखडा” तयार  करण्यापूवी खालील पैकी एका कायद्याखाली नोंदणी करावी 

लागेल. 

१) कंपनी कायद्यातंगथत शेतकरी ईत्पादक कंपनी,  

२) संस्था नोंदणी ऄतधतनयम १८६५ ऄंतगथत संस्था,  

३) महाराष्ट्र सहकार कायदा (प्रकल्पामाफथ त प्रकाशीत होणाऱ्या पतहल्या   जातहरातीमध्ये सहकार 

कायद्यामध्ये नोंदणी झालेल्या/ प्राथतमक कृतष पतपुरवठा संस्थांचा यामध्ये समावेश नाही) 
 

ऄजथ करण्यास पाि सघंरर्त /ससं्थात्मक खरेदीदार (फक्त ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (PP) साठी):- 

यामध्ये कॉपोरेट्स/ प्रदक्रयादार/ तनयाथतदार/ लहान व मध्यम ईद्योजक / व्यवसातयक/ स्र्ार्थऄप्स ककवा 

संघरर्त दकरकोळ तवक्री साखळ्या आत्यादींचा समावेश अह.े या मूल्यसाखळी तवकासाच्या ईपप्रकल्पा मधून 

वर नमूद खरेदीदारानंा अवश्यक दजाथचा अतण त्यांना अवश्यक प्रमाणात शेतमालाचा सातत्यपूणथ पुरवठा 

होइल ऄसे ऄपेतक्षत अह.े त्यामुळे एकूणच ईत्पादक अतण खरेदीदार यांचेसाठी पूरक ऄशी मूल्यसाखळी 

तवकतसत होइल. स्मार्थ प्रकल्पामधनू थरे् ऄनदुान फक्त ईत्पादक ससं्थानंा तमळेल अतण खरेदीदारानंा ऄनदुान 

तमळणार नाही. तथातप खरेदीदारांना मूल्यसाखळी तवकासाचा प्रकल्प ऄहवाल तयार करताना शक्य ततथ े

कृतष व संलग्न तवभागांच्या ऄन्य योजना व प्रकल्पाचा लाभ घेता येइल. सदर ऄनदुान ह े स्पधाथत्मक ऄसून 

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये ईत्कृष्ट  प्रस्तावासांठी ईपलब्ध होइल.  
     

प्रकल्पामाफथ त नमेणकु होणाऱ्या सवेा परुवठादार- राज्य तातंिक सहाय्य गर् (STSG) अतण तवभागीय 

तातंिक सहाय्य गर् (RTSG) याचं ेमाफथ त समदुाय अधारीत ससं्थानंा करण्यात यणेारे तातंिक सहाय्य :- 
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स्मार्थ प्रकल्पामाफथ त चार तवभागीय तांतिक सहाय्य गर् (RTSGs) या सेवा पुरवठादाराची नेमणूक करण्यात 

येइल. त्यांच्यामाफथ त पाि समुदाय अधारीत संस्थानंा नवीन अतण संघरर्त बाजारपेठांमध्ये प्रवेश 

करण्यासाठी मदत करण्यात येइल. सेवा पुरवठादारामाफथ त समुदाय अधारीत संस्थानंा पुढील सेवा 

पुरतवण्यात येतील. पीपी अतण एमएपीसाठी संभाव्य खरेदीदार / बाजारपेठ शोधणे, योग्य भागीदारांची 

तनवड करणे अतण त्याचंी सांगड (मॅचमेकींग) करून सीबीओना अवश्यक मदत अतण मागथदशथन करणे, 

प्रकल्प संकल्पना रर्पणी (पीसीएन) तयार करणे; बॅंकेबल सतवस्तर प्रकल्प अराखडा (एफपीपी) तवकतसत 

करणे, स्वतहस्सा भाग भांडवलाव्दारे/कजाथव्दारे ईभारणीसाठी मदत करणे, मंजूर सतवस्तर प्रकल्प 

अराखडयाची ऄंमलबजावणी करणेसाठी तांतिक सहाय्य करणे आ. बाबींचा समावेश अह.े तसेच स्मार्थ 

प्रकल्पामाफथ त एक राज्य तातंिक सहाय्य गर् (STSG) सेवा पुरवठादाराची नेमणुक करण्यात येइल. जो 

प्रकल्पास पीसीएन अतण एफपीपीचे मुल्यमापन करण्यास, ऄनुदान करारासह ईपप्रकल्प मंजूर होणेसाठी 

अवश्यक मदत करेल. तसेच ईपप्रकल्पांच्या प्रभावी ऄंमलबजावणीसाठी मदत करेल.  
 

ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (Productive Partnership-PP): 

ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पामध्ये तीन मुख्य भागीदारांचा समावेश अह.े यात प्रामुख्याने समुदाय 

अधाररत संस्था ककवा सीबीओचा समूह, एक ककवा ऄतधक खरेदीदार अतण प्रकल्प ह ेसमातवष्ट अहते. वरील 

तीनही भागधारक ह ेव्यवसाय प्रस्तावाद्वारे ककवा व्यवसाय अराखडयाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडले 

जाणार अहते. व्यवसाय अराखडयामध्ये समुदाय अधारीत संस्थानंा नतवन संस्थात्मक खरेदीदारासमवेत 

संबंध दढृ करणेसाठी / पयाथयी बाजारपेठेत प्रवेश तमळणेसाठी अवश्यक घर्काचंा, पायाभुत सुतवधांचा 

समावेश करण्यात येइल. त्यामुळे ईत्पादकांच्या क्षमतेत व कौशल्यात वाढ होइल. शेतकऱ्यांचे प्रतततनधीत्व 

करीत ऄसलेल्या समुदाय अधारीत संस्था अतण कॉपोरेर्स, प्रदक्रयादार, तनयाथतदार, स्र्ार्थऄप्स, ऄ ॅग्री-

एसएमइ-लीडफमथ, संघर्ीत खरेदीदार यांच्यात ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (पीपी) तवकतसत करण्यासाठी 

प्रकल्पामाफथ त फक्त सीबीओंना तांतिक अतण अर्मथक सहाय्य केल ेजाइल. याव्दारे ईत्पादक व खरेदीदाराध्य े

दीघथकाळ रर्काउ, शाश्वत अतण व्यावसातयक संबंध तवकतसत करण्याचे ईदद्दष्ट अह.े याव्दारे सहभागी 

भागीदारांना स्पधाथत्मक ककमत/ दर, ईत्पादकता, गुणवत्ता व तवक्रीचे प्रमाण सुधारण्यास मदत होइल.  

ईपप्रकल्पाच्या व्यवसाय अराखड्याची ऄंमलबजावणी करताना ईत्पादक गंुतवणूक (काढणीपश्चात, प्रदक्रया 

अतण तवपणन बाबीसाठी मुलभुत सुतवधा), तांतिक सहाय्य (क्षमता बांधणी अतण मूल्यसाखळी तवकास 

शाळा (व्हीसीडीएस) या घर्कांना ऄथथसहाय्य करण्यात येइल. या भागीदारी ईपप्रकल्पाव्दारे शेतकऱ्याचंी 

अर्मथक, सामा तजक प्रगती साध्य करणेसाठी अवश्यक ईपाय प्रस्तातवत करावयाचे अहते. या पायाभतु 

गंुतवणूकीसाठी प्रकल्पाकडून व्यवहायथता ऄंतर तनधीनसुार ऄनुदान जास्तीत जास्त 60% ददले जाइल. 

ईवथरीत तनधी सीबीओ माफथ त ईभारणे ऄपेक्षीत अह.े ईपप्रकल्पासाठी बकँ कजथ घणे े बधंनकारक नाही. 

ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प ह ेएक बाजार जोडणीचे साधन अह.े नाशवंत तपके, काढणीनंतर लगेच प्रदक्रया 

अवश्यक ऄसणारे तपके, ज्या ईत्पादनामध्ये ईत्पादक अतण खरेदीदार यांच्यातसमन्वय ऄसणे अवश्यकअह े

ऄशी तपके, गुणवत्तेनुसार ईत्पादने आ.साठी ह े भागीदारी ईपप्रकल्प ईपयुक्त अह.े ईत्पादक भागीदारी 

ईपप्रकल्पामुळे खरेदीदारांना अतण तवके्रत्यांना दीघथकाळ शाश्वत भागीदारी तवकतसत करण्यास मदत होइल. 

जेणेकरून खरेदीदारास तवश्वासहायथ दजेदार शेतमालाचा पुरवठा होइल अतण तवके्रत्यांना (समुदाय अधारीत 

संस्थांना) ऄतधकच्या ककमतीसह खािीशीर बाजारपेठ ईपलब्ध होइल. ऄशाप्रकारे दोन्ही भागीदारांसाठी 

फायदयाची पररतस्थती तनमाथण होणेस मदत होइल.  
 

ऄ. ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पासंाठी कोण ऄजथ करू शकतो:-समुदाय अधाररत संस्थेमध्ये शेतकरी 

ईत्पादक कंपनी (FPC) अतण त्यांचे फेडरेशन्स, महाराष्ट्र ग्रामीण तजवनोन्नती ऄतभयाना ऄंतगथत स्थातपत 

प्रभाग संघ (CLF), मतहला अर्मथक तवकास महामडंळाकडून स्थातपत लोकसचंलीत साधन कें द्र 
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(CMRCs) अतण अत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गर् (FIG) ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पासाठी ऄजथ करू 

शकतात. 
 

अ. ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पासंाठी सीबीओ तनवडीच ेतनकषः- 

१) संस्था कायदशेीररत्या नोंदणीकृत ऄसावी. नोंदणी प्रमाणपि ऑनलाइन ऄजथ करताना ऄपलोड 

करावयाचे अह.े सनदी लेखापालाव्दारे लेखापरीक्षण केललेे ऄसावे.  

२) शेतकरी ईत्पादक कंपनीचे दकमान 250 भागधारक / सदस्य ऄसणे अवश्यक अह.े (शेतकरी ईत्पादक 

कंपनीच्या भागधारकांची नोंदणी अरओसीकड ेझालेली ऄसावी.) लोकसंचलीत साधन कें द्र, प्रभाग 

संघ यांचे दकमान 100 बचत गर् सदस्य ऄसणे अवश्यक अह.े फेडरेशनसाठी 10 संस्थात्मक सदस्य 

ऄसणे अवश्यक अह.े अत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गर्ांच्या बाबतीत दकमान सदस्य सखं्या 20 ऄसणे 

अवश्यक अह.े 

३) संस्थेच्या लेखापरीक्षण ऄहवालात लक्षणीय लेखाअक्षेप नसावेत. 

४) संस्था कोणत्याही कजाथची थकबाकीदार नसावी. 

५) मागील 3 वषाथपैकी एका वषाथत दकमान रु.5.00 लाखा पेक्षा जास्त ईलाढाल सनदी 

लेखापरीक्षकाच्या लेखापरीक्षण ऄहवालात ऄसावी. 

 

ईपरोक्त तनवडीचे तनकष ऄतनवायथ अहते. तथातप संस्था तनवडीसाठी खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम लावण्यात 

येइल. 

i. ज्या संस्थांमध्ये मागील 2 वषाथमध्ये सातत्याने सभासदाचंी वाढ झालेली अह.े 

ii. ज्या संस्थांनी खरेदीदारासमवेत सामंजस्य करार केलेला अहे.  

iii. ज्या संस्थांना सामुतहक खरेदी ककवा तवक्रीचा मागील ऄनभुव अह.े 

iv. ज्या संस्थेकड े स्वतःची जागा (संस्थेच्या नावाने 7/12 ईतारा) ऄसेल त्यांना प्राधान्य दणे्यात 

येइल. ज्या संस्थेकड े स्वत:ची जागा नसेल त्यांनी ईपप्रकल्प मंजुरीनंतर दकमान 30 वषाथचा 

दयु्यम तनबंधकाकड ेनोंदणीकृत भाड ेकरारनामा करणे ऄपेतक्षत अहे.   

v. ज्या समुदाय अधारीत संस्थांनी अतापयांत प्राप्त झालेला नफा भागधारकांना लाभाशं स्वरुपात 

वार्प केला ऄसेल त्या संस्थांच्या ईपप्रकल्पांना प्राधान्य दणे्यात येइल. तसेच ईपप्रकल्प 

मंजुरीनंतर संस्थानंा प्राप्त होणाऱ्या नफ्यापैकी दकमान 25% नफा भागधारकानंा लाभांश 

स्वरुपात वार्प करण्याबाबत संस्थचेी लेखी हमी व सवथसाधारण सभेचा ठराव सीबीओने सादर 

करणे ऄपेतक्षत अह.े   

vi. ज्या संस्थेमध्ये  

1) 80 % ऄत्यल्प व ऄल्पभुधारक शेतकरी सदस्य अहते. 

2) 6 % ऄनुसुतचत जमाती ईत्पादक शेतकरी सदस्य अहते. 

3) 7 % ऄनुसुतचत जाती ईत्पादक शेतकरी सदस्य अहते. 

4) 30 % मतहला शेतकरी सदस्य अहते. 
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आ) ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पासंाठी सभंाव्य खरेदीदाराचं्या तनवडीच ेतनकष:- 

i. खरेदीदारास कायदशेीररीत्या नोंदणीकृत संस्था ऄसणे अवश्यक अह.े खरेदीदार 

व्यवसायीक व अर्मथकदषृ्टया सक्षम व वार्मषक ईलाढाल रु.50.00 लाखापेक्षा जास्त 

ऄसावी. 

ii. ज्या खरेदीदारानंी यापूवीच ईत्पादकांशी भागीदारी / सहयोग करुन व्यवसाय केलेला अह े

त्यांना प्राधान्य ददले जाइल.  

iii. जर संस्था ही स्र्ार्थऄप ऄसेल तर भारत सरकार ककवा महाराष्ट्र शासनाकड े नोंदवलेली 

ऄसली पातहजे. 

इ)  ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पासंाठी स्मार्थ प्रकल्पाच ेऄनदुान: - 

जे प्रस्ताव तांतिक व  अर्मथकदषृ्टया योग्य ऄसतील तथातप तवत्तीयदषृ्टया व्यवहायथ नसतील  त्यानंा व्यवहायथता 

ऄंतर तनधी (VGF) नुसार ऄनुदान दये अह.े ऄनुदान मयाथदा जास्तीत जास्त ६५% पयांत अह.े सीबीओस 

ईवथररत रक्कम ईभारणी करणे अवश्यक अह.े 
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बाजार सपंकथ वाढ ईपप्रकल्प (Market Access Plan-MAP): 

या प्रकारच्या ईपप्रकल्पात समुदाय अधारीत संस्था तनतश्चत ऄसेल तथातप खरेदीदार तनतश्चत केलेला नसले, 

परंतू समुदाय अधारीत संस्थेने ईत्पादीत केलेला शेतमाल कोणत्या नवीन बाजारात तवक्री करावयचा तो 

बाजार तनतश्चत केलेला ऄसले. समुदाय अधारीत संस्था नतवन बाजारपेठेत प्रवेश करणेसाठी प्राधान्यान े

महाराष्ट्रा बाहरे ककवा परदशेात तनयाथतीसाठी बाजाराच्या तवतशष्ट गरजा पूणथ करण्यासाठी बाजार संपकथ वाढ 

ईपप्रकल्प तवकतसत करू शकतात. यामुळे तवद्यमान मूल्यसाखळी ककवा नवीन मूल्यसाखळी तवकतसत होवून 

ईत्पादकांना ऄतधकतम परतावा तमळणेसाठी मदत होइल. नतवन बाजापेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी 

मुल्यसाखळीत अवश्यक ऄसलेल्या ऄनेक घर्कानंा बाजार संपकथ  वाढ ईपप्रकल्पामध्ये  (Market Access 

Plan) खालील प्रमाणे सहाय्य केले जाइल. 

 ईत्तम कृतषपध्दती (GAP), चांगले स्वच्छता अचरण (GHP), चांगल्या ईत्पादन प्रदक्रया 

(GMP)अतण आतर संबंतधत जागततक मानके ऄवलंब करणे. 

 पायाभूत सुतवधेतंगथत संकलन कें द्र,े प्राथतमक प्रदक्रया कें द्र,ेकाढणीपश्चात सुतवधा, साठवणूक अतण 

प्रदक्रयेत सुधाररत तंिज्ञानाचा ऄवलंब करणे. 

 लक्ष्य केलेल्या बाजारपेठेतील ऄन्नसुरक्षा मापदडं तस्वकारणे. 

 तवपणन ईपक्रमातंगथत-व्यापार मेळावे, महोत्सव, बाजार जातहरात, ब्रँड डवे्हलपमेंर् आत्यादीव्दारे 

ग्राहक संपादन करणे. 

 मूल्यसाखळीत समातवष्ट झालेल्या घर्कांच े क्षमता कौशल्य अधारीत प्रतशक्षणाव्दारे क्षमता 

वाढतवणे. 

अ. बाजार सपंकथ वाढ ईपप्रकल्पासंाठी कोण ऄजथ करू शकतो: -समुदाय अधाररत संस्थांमधील शेतकरी 

ईत्पादक कंपन्या (FPCs) व त्यांचे फेडरेशन्स, महाराष्ट्र ग्रामीण तजवनोन्नती ऄतभयाना ऄंतगथत स्थातपत 

प्रभाग संघ (CLF), मतहला अर्मथक तवकास महामंडळाकडून स्थातपत लोकसंचलीत साधन कें द्र 

(CMRCs), अत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गर्, व्हीएसरर्एफद्वारे पे्रररत शेतकरी गर्/ ईत्पादकगर् / मतहला 

गर् तसेच ईत्पादकांचे सघं / संघर्ना जस े की, MRDBS, Mahagrapes, Mahaanaar, 

Mahabanana, Mahaorange, Mahalime, Mahamango, Vegetables growers, 

Associations आ. ह ेदखेील ऄजथ सादर करू शकतात.  

आ. बाजार सपंकथ वाढ ईपप्रकल्पासंाठी सीबीओ तनवडीच ेतनकष :- 

i. संस्था कायदशेीररत्या नोंदणीकृत ऄसावी. नोंदणी प्रमाणपि ऑनलाइन ऄजथ करताना ऄपलोड 

करावयाचे अह.े  सनदी लेखापालाव्दारे लेखापरीक्षण केलेले ऄसावे.  

ii. सदस्यसखं्या:- बाजार संपकथ वाढ ईपप्रकल्पामध्ये खरेदीदारा ऐवजी बाजारावर लक्ष्य कें दद्रत 

ऄसल्यान ेतनवडल्या जाणाऱ्या बाजाराच्या गरजा भागतवण्यासाठी अवश्यक त्याप्रमाणात पुरेस े

ईत्पादन ऄसणे अवश्यक अह.े सबब फळे व भाजीपाला ईपप्रकल्पासाठी दकमान ७५५ सभासद 

अतण धान्य व कडधान्य ईपप्रकल्पासाठी ६५५५ सभासद ऄसणे बंधनकारक अह.े बाजार 

संपकथ वाढ ईपप्रकल्पामध्ये तवशेषतः महाराष्ट्राबाहरेील बाजारपेठेचे लक्ष राहील. ईपप्रकल्पासाठी 

एक सीबीओ ककवा सीबीओ फेडरेशन (फेडरेशनमध्ये 10 पेक्षा जास्त संस्था ऄसाव्यात), 

ईत्पादक संघ ऄजथ करु शकतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे सीबीओ एकि येउन एकाच 

ईत्पादनासाठी बाजाराच्या अवश्यकता समजून घेउन ऄजथ सादर करु शकतात.  

iii. संस्थेच्यामागील दोन वषाांत वार्मषक सवथसाधारण सभा होवून संबंतधत प्रातधकाऱ्यास आततवृत्त 

सादर केलेले ऄसावे. 
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iv. संस्थेची मागील वषाथत दकमान रुपये ६५.५५ लाखापेक्षा जास्त ईलाढाल लेखापरीक्षण 

ऄहवालानुसार ऄसावी. संस्थेच्या लेखापरीक्षण ऄहवालात लक्षणीय लेखा अक्षेप नसावते. 

तसेच संस्था कोणत्याही कजाथची थकबाकीदार नसावी. 

v. प्रस्ताव सादर करतेवेळी ज्या संस्थांमध्ये मागील 2 वषाथमध्ये सातत्याने सभासदांची वाढ 

झालेली अह ेत्या संस्थांना प्राधान्य ददले जाइल. 

vi. ज्या संस्थांना सामुतहक खरेदी ककवा तवक्रीचा मागील ऄनुभव अह े ऄशा संस्थांना प्राधान्य 

ऄसेल. 

vii. ज्या संस्थेकड े स्वतःची जागा (संस्थेच्या नावाने 7/12 ईतारा) ऄसेल त्यानंा प्राधान्य दणे्यात 

येइल. ज्या संस्थेकड े स्वत:ची जागा नसेल त्यानंी ईपप्रकल्प मंजुरीनंतर दकमान 30 वषाथचा 

दयु्यम तनबंधकाकड ेनोंदणीकृत भाड ेकरारनामा करणे ऄपेतक्षत अहे.   

viii. ज्या समुदाय अधारीत संस्थांनी अतापयांत प्राप्त झालेला नफा भागधारकानंा लाभांश स्वरुपात 

वार्प केला ऄसेल त्या ससं्थांच्या ईपप्रकल्पांना प्राधान्य दणे्यात येइल. तसेच ईपप्रकल्प 

मंजुरीनंतर संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या नफ्यापैकी दकमान 25% नफा भागधारकानंा लाभांश 

स्वरुपात वार्प करण्याबाबत संस्थेची लेखी हमी व सवथसाधारण सभेचा ठराव सीबीओने सादर 

करणे ऄपेतक्षत अह.े   

ix. सीबीओ स्वत: परदशेी बाजारपेठेत ईत्पादनाची तनयाथत करणार ऄसतील तर गर् 

/संघर्ना/फेडरेशनच्या दकमान एका सीबीओकड े परदशेी बाजारात ईत्पादनच्या तनयाथतीसाठी 

अवश्यक परवानग्या, परवाने ऄसावेत. 

 

आ. बाजार सपंकथ वाढ ईपप्रकल्पासंाठी बाजार तनवड:- समुदाय अधाररत संस्थनेे तनवडलेल्या ईत्पादनांसाठी 

दशेांतगथत ककवा तनयाथत क्षेिातील तवतशष्ट बाजाराला लक्ष्य करणारे बाजार संपकथ वाढ ईपप्रकल्प तवकतसत 

केले पातहजेत.  

 दशेांतगथत बाजारपेठेची तनवड खालील बाबींवर केली पातहजे.  

i. बाजारपेठेची मागणी / खरेदी क्षमता,  गुणवत्तेचे तनकष, स्पधाथत्मक शेतमालाचे दर व आतर बाबी  

ii. बाजारपेठेची तवश्वासाहथता 

iii. व्यवहाराच्या ऄर्ी, शती 

iv. मागील ३ ते ४ वषाथतील ऄनभुव 

v. मागणीचा हगंाम  

     

 तनयाथतीसाठी  बाजाराची तनवड खालील बाबींवर केली पातहजे. 

i. बाजाराची मागणी / खरेदी क्षमता - ईत्पादन तनयाथत करण्यासाठी पुरेशी मागणी, तनयाथत 

कालावधी  

ii. दर / ककमत, गुणवत्ता, ऄन्न सुरक्षा मानके अतण आतर बाजाराच्या अवश्यकतेच्या बाबतीत 

स्पधाथत्मकता 

iii. अयात करणाऱ्या दशेाशी व्यापार संबंध 

iv. बाजारपेठेची सत्यता अतण अयातदाराचा खरेपणा 

v. एमअरएल, प्रततबंतधत कीड / रोग अतण रसायने 

vi. ईत्पादन अतण तनयाथतीसाठी तशष्टाचाराची (प्रोर्ोकॉल) ईपलब्धता. 
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इ) बाजार सशंोधनासाठी ऄनदुान:-बाजारातवषयी सतवस्तर मातहती प्राप्त करणेसाठी बाजार संशोधन 

अवश्यक ऄसल्यास प्रकल्प संकल्पना रर्पणी (PCN) मंजुर झाल्यानतंर स्मार्थ प्रकल्प बाजार संशोधनास 

ईपप्रकल्प ककमतीच्या 2% ककवा वास्ततवक खचाांच्या 100% जास्तीत जास्त रु. 10.00 लाख 

ऄथथसहाय्य करेल.  

 

ई) बाजार सपंकथ वाढ ईपप्रकल्पासंाठी स्मार्थ प्रकल्पाच ेऄनदुान: -जे प्रस्ताव तांतिक व  अर्मथकदषृ्टया योग्य 

ऄसतील तथातप तवत्तीयदषृ्टया व्यवहायथ नसतील त्यानंा व्यवहायथता ऄंतर तनधी (VGF) नुसार ऄनुदान 

दये अह.े ऄनुदान मयाथदा जास्तीत जास्त ६५% पयांत अह.े सीबीओस ईवथररत रक्कम ईभारणी करणे 

अवश्यक अह.े 

 

ईपघर्क ब 1.3 परूक व नातवण्यपणूथ गुतंवणकू ईप-प्रकल्प (CII):  

प्रकल्पात ऄंतभूथत ऄसलेल्या तपकांच्या मूल्यसाखळी गुणवतापूणथ व शाश्वत होण्यासाठी  नातवण्यपूणथ 

तंिज्ञानाचा वापर होणे अवश्यक अह.े ऄशा तंिज्ञानाची चाचणी करणे, प्रसार करणे अतण ऄवलंब करणे 

यासाठी तसचे ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (PP) अतण बाजार संपकथ  वाढ प्रकल्प (MAP) यांना पूरक 

म्हणून पूरक व नातवण्यपूणथ गंुतवणूक ईप-प्रकल्प राबतवले जातील. यामध्ये (i) ईत्पादनमूल्य वाढतवणे अतण 

(ii) फायदशेीर बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करू शकणारी अतण कमी कालावधीत ऄतधक अर्मथक नफा तमळवून 

दणेारी नवीन ईत्पादने अतण संकल्पना (जसे IT, Block-chain आ.) या बाबींचा तवशेषत: समावेश ऄसेल. 

ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (PP) अतण बाजार संपकथ  वाढ प्रकल्प (MAP) ऄंतगथत भागीदारींना 

सहाय्यभूत ठरणा-या तंिज्ञानाचा ऄवलंब करण्यासाठी या प्रकारच्या भागीदारीस पूरक ईपप्रकल्पांना 

प्राधान्य ददले जाइल. ऄशा ईप-प्रकल्पांमध्ये ऄतधक मदतीची गरज अह े ऄसे तनदशथनास अल्यास, ऄशा 

ईपप्रकल्पांना ऄततररक्त ऄनुदान दणे्यात येइल. 

 

परूक व नातवण्यपूणथ गुतंवणकू ईप-प्रकल्प (CII) च ेसभंाव्य लाभाथी - 

ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (PP) अतण बाजार सपंकथ  वाढ प्रकल्प (MAP) ऄतंगथत सहाय्यभतू समदुाय 

अधारीत ससं्था (CBOs): सहाय्य प्राप्त झालेल्या समुदाय अधारीत संस्थानाच (CBOs) नातवण्यपूणथ 

तंिज्ञानाचा ऄवलंब करण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने लाभ तमळेल. 

 

पूरक व नातवण्यपूणथ गंुतवणूकीच्या (CII) द्वारे फायदशेीर बाजारपेठेत प्रवेश अतण ऄतधक अर्मथक परतावा 

तमळेल. याद्वारे तमळणारे तनवडीचे तनकष व अर्मथक सहाय्य दणे्याची पद्धती ह ेईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प 

(PP) अतण बाजार संपकथ  वाढ प्रकल्प (MAP) सारखेच ऄसेल. माि या पररतस्थतीत ऄशा संस्थांना रु. ५५ 

लक्ष ककवा (VGF) ६५ र्के्क  व्यवहायथता अतंरतनधी (VGF)   यापैकी ज ेन्युनतम ऄसेल त ेअर्मथक  सहाय्य 

म्हणून प्रदान येइल. 

 

तपकाचं ेवाण व जनावराचं्या प्रजाती याचंी अयात - 

व्यावसातयकदषृ्या महत्त्वाच्या तपकांचे वाण व जनावरांच्या प्रजाती यांची अयात, व त्या ऄनुषंगान े

तंिज्ञानाची अयात करण्यासाठी  या ईपप्रकल्पाद्वारे  सहाय्य करण्यात येइल. सदरचा प्रस्ताव समुदाय 
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अधारीत (CBOs) संस्था, सरकारी ककवा खाजगी संशोधन संस्थादं्वारे राबतवला जाउ शकतो. प्रस्तावाद्वारे 

तनवडण्यात अलेल्या प्रकल्पांना एकतर तवद्यमान सरकारी योजनांच्या ऄतभसरणाद्वारे ककवा प्रकल्प 

ऄनुदानातून ऄंशतः सहाय्य प्रदान करण्यात येइल. 

ईप-प्रकल्पांची ऄंमलबजावणी -  

सदर ईप-प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी ही तवद्यमान ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प (PP) अतण बाजार संपकथ  

वाढ प्रकल्प (MAP) साठी ऄततररक्त ईपप्रकल्प म्हणून करण्यात येइल. 

  

ईपघर्क ब.1.4 सावथजतनक पायाभतू सतुवधामंध्य ेगुतंवणकूीस प्राधान्य – 

हा घर्क प्राधान्यकृत मूल्य सांखळयाची कायथक्षमता तसेच हवामानातील बदलांमुळे मूल्यसाखळीवर होणाऱ्या 

पररणामांबाबत अवश्यक ऄसलेल्या सावथजतनक पायाभतू सुतवधांमधील (नवीन ककवा पुनवथसन) प्राथतमक 

गंुतवणूकीसाठी बांधकाम, वस्तू अतण सल्लागार सेवांना तवत्तपुरवठा करेल. ही गंुतवणूक (i) सॅनेर्री अतण 

फायर्ोसॅनेर्री (एसपीएस) अव्हाने ह ेराज्यातील ईत्पादक, प्रदक्रया अतण तनयाथतदार यांच्यासमोर ऄसलेल्या 

स्पधाथक्षम अव्हानांच्या एक भाग अह े अतण (ii) सध्या मूल्यसाखळीमधील ऄसलेल्या ईणीवा यासाठी 

सावथजतनक सूतवधा पुरतवणे गरजेचे अह.े तसेच प्रकल्पातंगथत राबतवण्यात येणारे ईप-प्रकल्पांच्या क्षमतेच्या 

पलीकड ेऄसलेले व ईप-प्रकल्पांच्या व्यवहायथतेशी गरजचेे ऄसलेले सावथजतनक ईपक्रम यांना प्रकल्प सहाय्य 

करेल. या सावथजतनक गंुतवणूकीची ऄंमलबजावणी संलग्न तवभाग / एजन्सीजच्या जबाबदारीवर ऄसेल अतण 

त्यात खालील गोष्टींचा समावेश ऄसेल (i) नाशवंत कृतष मालाच्या तनयाथतीला समथथन दणे्यासाठी केलेली 

गंुतवणूक (ईदा. नाशवंत कृतष माल कागो कॉम्प्लेक्स), (ii) काढणीपश्चात संशोधन, तवस्तार व प्रतशक्षण 

बळकर् करणे, (ईदा. तनयाथतीसाठी समुद्री प्रोर्ोकॉलचे मानकीकरण, ऄन्न सुरक्षेसाठी एफएओसह अघाडीच्या 

तवद्यापीठाचंे सहकायथ); अतण (iii) बाजारातील ऄपयशामुळे खाजगी क्षेि पुरवत नसलेल्या प्रमुख खाजगी 

सेवांच्या तरतूदीसाठी सावथजतनक-खाजगी भागीदारीच्या चौकर्ीत केलेली गंुतवणूक (ईदा. सूती धाग्याच्या 

चाचणीसाठी ईच्च तंिज्ञान प्रयोगशाळेची सुतवधा, प्रादतेशक संग्रह,  शीतगृहाची सुतवधा, रोपवार्ीकेमध्ये 

लागवडीसाठी ईत्तम प्रकारची रोपे आ.) प्रकल्प अवश्यक गंुतवणूकींना प्राधान्य दणे्यासाठी WTO चे मानक 

अतण व्यापार तवकास सुतवधा (एसर्ीडीएफ) यांनी तयार केलेल्या PIMA या संरचनेचा सहयोग घेण्यात 

येइल. PIMA संरचनेमध्ये सॅतनर्री अतण फायर्ोसनॅेर्री (एसपीएस) तनयोजन अतण तनणथय घेण्याच्या 

प्रदक्रयेची मातहती दणे्यासाठी अतण सुधारणा करण्यासाठी पुरावा-अधाररत दषृ्टीकोन प्रदान करते. तनयाथतीत 

वाढ, शेती ईत्पादकता अतण दाररद्रय कपात यासह सावथजतनक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एसपीएस 

मदत होइल. प्रत्येक प्राधान्य गंुतवणूकीसाठी अवश्यक ऄसलेल्या पायाभूत सुतवधासंाठी स्वतंिपणे तनतश्चत 

केल्या जातील अतण व्यवसायातून ईद्भवतील अतण बाजाराच्या अवश्यकतेच े मूल्यांकन केले जाइल. 

व्यवसाय अतण बाजाराच्या गरजांचे  मूल्यांकन करणे अतण सुतवधा सेवा सरंचना पाि सेवापूरवठादारांव्दारे 

केली जाइल.  

  

ईप-घर्क १.४(१) - सावथजतनक सतुवधामंध्य ेप्राधान्यान ेकरावयाची गुतंवणकू “स्मार्थ कॉर्न” 

कापूस ह े जागततक बाजारपेठेशी तनगडीत ऄसून त्याचा थेर् पररणाम हा  ऄत्य व ऄत्यल्प भूधारक 

शेतकऱ्यावर होतो . “कापूस ईत्पादक"  हा सूती ईद्योगाचा मूलभूत पाया अह.े  अह.ेवस्त्रोद्योगाची कामतगरी 

मुख्यत्वे कताइ ईद्योगापयांत पोचलेल्या पलर्च्या दजदेार मापदडंांवर ऄवलंबून ऄसते. सद्यतस्थतीमद्ध े
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शेतकऱ्यांचा तलन्र्  अधाररत तवपनण  प्रदक्रयामद्ध ेसहभाग नाही. तसेच प्रदक्रयाकत्याथना घनकचरा तवरतहत 

स्वछ्  व एकसमान  धाग्याचा कापूस तमळत नाही. 

 

“स्मार्थ कॉर्न” प्रकल्पाऄंतगथत  सुधारीत शेती व्यवस्थापन तसेच पीक सवेक्षण या सारख्या तंिज्ञानाचा वापर 

करून एकसमान  धाग्याचा अतण घनकचरा तवरतहत स्वच्छ कापूस ईत्पाददत करणे व  टे्रतसतबतलर्ी अतण 

ब्रँपडग या सारख्या ऄतभनव प्रणालींचा वापर करून कापूस ईत्पादक गर्/समुदाय अधाररत संस्था माफथ त 

गाठी चे तवपणन करणे यावर लक्ष कें दद्रत केले जाणार अह.े याप्रकल्पामुळे  कापूस ईत्पादक तसेच प्रदक्रयाकत े

(तस्पनसथ) या दोघानाही फायदा होणार अह.े  

 

“स्मार्थ कॉर्न” ची तवतशष्ट ईदद्दष्ट:े 

१. समुदाय अधाररत संस्थामाफथ त रुइचा मागणी अधाररत पुरवठा सुतनतश्चत करण्यासाठी कापूस 

लागवडीचा प्रचार करणे. 

६. कापसाच्या गाठींच्या तवपणनामध्ये टे्रतसतबतलर्ी अतण ब्रँपडग या सारख्या ऄतभनव प्रणालींचा वापर 

करणे.  

३. “स्मार्थ कॉर्न” च्या टे्रड माकथ  ऄंतगथत समुदाय अधाररत संस्थामाफथ त ईत्पाददत रुइचे कापूस गाठींत 

रूपांतर करून तवपणन करणे.  

४. “स्मार्थ कॉर्न” टे्रड माकथ  च्या गाठी खरेदी करण्यासाठी समुदाय अधाररत संस्था अतण पस्पपनग तमल्स 

यांच्यात थेर् इ-कॉमसथ व्यवहारास प्रोत्सातहत करण्यासाठी इ-माकेर् सुतवधा तनमाथण करणे. 

५. तजनसथ, व्यापारी अतण दलाल यांना या इ-माकेर् सुतवधेमाफथ त कापूस गाठी तवक्री करण्याची संधी 

ईपलब्ध करून दणेे. ईत्पादक शेतकर यांच्या गर्ालाही या इ-प्लॅर्फॉमथवर, सेंदद्रय कापूस तसेच बेर्र कॉर्न 

आतनतशएरर्व्ह ऄंतगथत ईत्पाददत होणारा कापूस, त्याचं्या कापसाच्या गाठी स्वरूपात तवक्री करण्याची 

संधी ईपलब्ध करून दणेे . 

हा ईपक्रमाची ऄमलबजावणी  तवदभथ, मराठवाडा अतण खानदशेातील कापूस ईत्पादन ऄसनाऱ्या  

तजल्ह्यांमध्ये होणार ऄसनू ५ वषाथच्या कायथकाळानतंर समुारे ३,५0,000 शेतक-यांना याचा लाभ तमळेल. 

 

प्रकल्प लाभाथी: 

कृतष तवभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान, मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ व ग्रामीण 

ग्राम सामातजक पररवतथन प्रततष्ठान यांच्या कायथक्षेिातील मतहला व पुरुष कापूस ईत्पादक /शेतकरी ह े

प्रकल्पाचे लाभाथी ऄसतील. मतहलांच्या नावावर शेतजमीन नसली तरी शेतकरी कुरंु्बातल्या मतहला ह्या 

प्रकल्पामध्ये  सहभागी होवू शकतात.  
 

प्रकल्पाच ेघर्क : 

स्मार्थ कॉर्न प्रकल्पात प्रामुख्याने खालील तीन घर्कांचा समावेश अह े.  

१. कृतष तवस्तार  :ह्या घर्काऄतंगथत एकसमान धाग्या कररता  योग्य तबयाण्यांच्या तनवडीच्या दषृ्टीने 

पीक सल्ला दणेे , दजेदार व काडीकचरा तवरतहत कापूस ईत्पादना करीता  प्रतशक्षण सहाय्य अतण 

तवस्तार सेवा प्रदान करने इ बाबींचा ऄंतभाथव  ऄसले  . या घर्काचे  तनयंिण कृषी तवभागाकड े

ऄसेल 

६. ब्रंपडग,गुणवत्ता प्रमाणीकरन अतण टे्रतसतबतलर्ी : ईत्पाददत कापसाच े गाठीत  रूपांतर करुन  स्मार्थ 

कॉर्नच्या तचन्हाने सवथ गाठी तचन्हांदकत केल्या जातील. 

३. टे्रतसतबतलर्ी -वेगवेगळ्या र्प्प्यावर नमुन ेकाढण्याची यंिणा शेती पासून त ेगाठी तयार करण्यापयांत  

गुणवत्ता दखेरेखीसाठी वापरली जाइल. कापूस धाग्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मशीन सेटर्ग्स 
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बाबत योग्य तो सल्ला गे्रडर माफथ त तजनर ला ददला जाइल. या घर्काचे  तनयिंण महा कॉर्  

तवभागाकड ेऄसेल. 

४. इ-माकेर् सुतवधा : या पोर्थलवर स्मार्थ कॉर्न ब्रांडडे गाटठची तललावाद्वारे तवक्री केली जाइल . स्मार्थ 

कॉर्न पोर्थल ह े  गाठी खरेदी करणारे अतण तवके्रते याचं्यात परस्पर संवाद तनमाथण करणारे एक 

व्यासपीठ ऄसेल .या घर्काच ेतनयंिण महा कॉर् तवभागाकड ेऄसेल.  

 

“स्मार्थ कॉर्न” च्या ऄमंलबजावणीचा प्रदक्रया प्रवाह खालीलप्रमाण ेऄसले: 

१. कृतष तवभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान, मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ व ग्रामीण 

ग्राम सामातजक पररवतथन प्रततष्ठान यांच्यामाफथ त स्र्ार रेटर्ग ऄसलेल्या तजपनग तमल्सच्या  १५ - ६५  

दक.मी.च्या पररघातील  ८ -१५ गावांची तनवड केली जाइल . या गावांमध्ये दकमान १६५ कापूस 

ईत्पादक शेतकरी ऄसणे अवश्यक अह.े  

६. या गावात स्मार्थ कॉर्नबाबत जनजागृती कायथक्रम / मोहीम राबतवली जाइल.  

३. एक एकर जतमनीमध्ये  स्मार्थ मागथदशथक तत्त्वांनुसार (पीकांच्या जातीची तनवड, पीक ईत्पादन पद्धतीं, 

काढणी व साठवण पद्धती, वाहतूक व तवपणन आ.) पीकपद्धतींचा ऄवलंब करणे याबाबत शेतकऱ्यांची/ 

कापूस ईत्पादकांची सहमतत घेतली जाइल .  

४. कापूस ईत्पादकांची गर् तनर्ममती केली जाइल. एका गर्ात ६५  शेतकरी (स्त्री / पुरुष) ऄसतील. एका 

गावात ऄसे एकूण ५  गर् तयार केले जातील. प्रत्येक गर्ासाठी प्रगतशील (लीड) शेतकरी तनवडले जातील 

(स्त्री / पुरुष). गर् तनर्ममतीसबंंधीचे सवथ दस्त ऐवज  संग्रतहत केल ेजातील. 

५. गावातील सवथ प्रगतशील शेतकर यांच्या समूहामधून ग्राम स्तरांवरील प्रतततनधींची (स्त्री / पुरुष) तनवड 

केली जाइल.  

६. प्रगतशील शेतकरी व गावातील आतर शेतक-यांची हगंामी शेतीशाळा / प्रतशक्षण/ बैठका घेतल्या जातील . 

७. एक एकरमागे प्रतत शेतकरी सरासरी ५  किंर्ल कापसाचे एकिीकरण केले जाइल. प्रत्येक शेतकरी 

गर्ामधून(६५ शेतकऱ्यांचे ) कापसाचे प्रमाण १६५  किंर्ल ऄसेल अतण पाच गर्ाचे याप्रमाणे एकूण   

६६५  किंर्ल कापसापासनू  १५५  गाठी बनतवल्या जातील.  

८. सदर गाठी ची  तवक्री ऑनलाइन स्पॉर् माकेर्च्या माध्यमातून करण्यात येइल.  

 

ह्या ईपक्रमामुळे शेतकरी (मतहला व पुरुष) यांना होणारे फायद े:  

 पोर्थलमाफथ त सरकीची तवक्री 

 तारण कजथ पावती 

 स्थान तनहाय स्मार्थ कॉर्न ऑनलाइन स्पॉर् माकेर्च्या माध्यमातून गाठी तवक्री 

      तसेच  तस्पनसथना एकसमान  धाग्याचा, काडीकचरा तवरतहत व  दजेदार कापूस तमळेल  

प्रकल्प ऄमंलबजावणी कक्षाची भतूमका:  

कृषी तवभाग,महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान, मतहला अर्मथक तवकास महामडंळ व ग्रामीण 

ग्राम सामातजक पररवतथन प्रततष्ठान (या तवभागादं्वारे स्थातपत/ प्रायोतजत करण्यात अलले्या समदुाय 

अधाररत ससं्था स्मार्थ कॉर्नचा तहस्सा ऄसतील) 

 स्र्ार रेटर्ग ऄसलेल्या तजपनग तमल्सच्या  १५ - ६५  दक.मी.च्या पररघामध्ये ऄसलेल्या ८  – १५ 

गावांची  तनवड करणे. 

 प्रत्येक गावातील संभाव्य १६५ कापूस ईत्पादकांची तनवड करणे. 

 तनवडलेल्या गावमध्ये स्मार्थ कॉर्नच्या जनजागृतीसाठी कायथक्रम राबतवणे. 

 स्मार्थ प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी शेतकर याचंी संमती घेणे 

 गर्ाची स्थापना करून प्रगतशील शेतकर यांची तनवड करणे (दस्तऐवजांसह) 
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 प्रतशक्षण गर् तयार करणे, प्रतशक्षण नोंदणी, शेतकरी नोंदवही आत्यादी दस्तऐवजीकरण संदभाथतील 

प्रगतशील शेतकऱ्यांचे प्रतशक्षण घेणे. 

 तजपनग, पे्रपसग, तबयाणे तवक्री, तारण कजथ पावती अतण तवपणनासाठी साहाय्य करणे. 

 

कृषी तवभागातंगथत प्रकल्प ऄमंलबजावणी कक्षाची भतूमका : 

 तबयाण्यांच्या वाणांचे समूह तयार करणे 

 पीक ईत्पादन तंिज्ञान पद्धतीसाठी प्रतशक्षण मॉडू्यल तयार करणे 

 प्रतशक्षण तनयमावलीनुसार प्रतशक्षण व प्रात्यतक्षके अयोतजत करणे व त्याचंे परीक्षण करणे 

 पायाभूत स्तरावर शेतकर यानंा तांतिक सहाय्य करणे 

 

महाकॉर्ची भतूमका: 

 महाकॉर्च्या अवश्यकतेनसुार ऄंततम ईत्पादन तमळतवण्यासाठी सवथ प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्षांना 

मागथदशथन व समन्वय साधणे. 

 तजनसथ व शेतकर यांमध्ये दवुा साधणे. 

 टे्रतसतबतलर्ी 

 तारण कजथ पावती योजनचेा लाभ शेतकर यांना तमळवून दणेे. 

 सरकी तवक्रीसाठी खासगी भागीदारांसोबत करार करून दणेे. 

 तवपणनासाठी संगणकीकृत व्यासपीठ ईपलब्ध करून दणेे. 

 वैयतक्तक शेतकर यांना एन इ एफ र्ी / अधार काडथ ऄदायगी प्रणालीद्वारे रक्कम ऄदा करणे. 

 कापसाच्या धाग्याची गुणवत्ता रर्कवून ठेवण्यासाठी ककवा सुधारण्यासाठी तजनसथसाठी सुधारात्मक 

ईपाययोजना सुचतवणे. 

 

ग्रेडर ची भतूमका : 

 तांतिक मातहतीसाठी कृषी सहाय्यकास मदत करणे. 

 शेतकरी व तजनर स्तरावर नमुने गोळा करणे 

 आ - पोर्थल वर तजपनग अतण साठवणूक चाचणी तनकालाचे पररणाम तनदतेशत  करणे . 

 चाचणी तनकालाचे मूल्यांकन केल्यानतंर अवश्यकता ऄसल्यास जीनरला मशीन सेटर्गबाबत तांतिक 

सल्ला दणेे.  

 

शतेक-याचंी भतूमका: 

 स्मार्थ कॉर्न ऄंतगथत तशफारस केलेल्या सवथ ईत्पादन तंिज्ञान पद्धतींचा ऄवलंब करणे 

 स्मार्थ कॉर्न ऄंतगथत अयोतजत तनयतमत सभा / शेतीशाळेमध्ये सहभाग घेणे. 

 स्मार्थ कॉर्न ऄंतगथत ईत्पाददत म्हणजेच ५   किंर्ल कापसाची स्वतंि साठवणूक करणे  

 स्मार्थतफे ईपलब्ध केलेल्या आ-प्लॅर्फॉमथ माफथ त कापूस गाठी व सरकीची  तवक्री करणे. 

 शेतकरी पुतस्तका तनयतमत भरणे 

 

प्रगतशील (लीड फामथर) शतेक-याचंी भतूमका : 

 स्मार्थ कॉर्न ऄंतगथत तवतहत पीक ईत्पादन पद्धतीचा शेतकरी ऄवलंब करीत अहते ह े सुतनतश्चत 

करणे. 

 संबंतधत प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्षाशी समन्वय साधून प्रतशक्षण / शेतीशाळेची व्यवस्था करणे 

 ईच्च स्तरावरून प्राप्त झालेली मातहती शेतकरी गर्ांच्या सदस्यांना प्रसाररत करणे 

 प्रत्येक सदस्य शेतकरी पुतस्तका ऄद्ययावत ठेवत ऄसल्याचे सुतनतश्चत करणे. 
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 अवश्यकतेनुसार शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे अयोजन करणे. 

 शेतकरी गर्ाने ईत्पाददत केलले्या कापसाच्या तजपनग तसचे पे्रपसग समयी ईपतस्थत राहणे. 

 

ग्राम स्तरावरील प्रतततनधीची भतूमका : 

 सामूतहक कृषी तनतवष्ठा खरेदी सुतवधेसाठी साहाय्य करणे. 

 सभा / प्रतशक्षण अयोतजत करण्यासाठी प्रगतशील शेतकर यांना (लीड फामथर) साहाय्य करणे 

 गावपातळीवरील कापूस गर्ांने  कापूस ईत्पाददत केलेल्या कापसाच्या तजपनग तसचे पे्रपसग समयी 

ईपतस्थत राहणे. 

 

ईप-घर्क ब 1.4(2) - फळे व भाजीपाल्याकररता प्रस्तातवत तनयाथत सतुवधा: 

तवतवध प्रकारच्या फळे व भाजीपाला तपकांच्या ईत्पादनामध्ये महाराष्ट्र राज्य दशेात ऄगे्रसर अह.े महाराष्ट्रात 

प्रामुख्याने अंबा, द्राक्षे, डाळींब, केळी, संिी, मोसंबी या फळांचे व कांदा, वांगी, भेंडी या भाजीपाला तपकांच े

मोठ्या प्रमाणावर ईत्पादन घेतल ेजात.े महाराष्ट्र राज्य द्राक्षे, डाळींब व कांदा ईत्पादनात दशेात प्रथम  केळी 

व संिी ईत्पादनात दशेात दसुऱ्या क्रमांकावर अह.े एकूण फळांच्या ईत्पादनात महाराष्ट्र राज्य दशेात तद्वतीय 

क्रमांकावर अह.े दशेातून होणाऱ्या फळे व भाजीपाला एकूण तनयाथतीमध्य े महाराष्ट्राचे योगदान लक्षणीय 

अह.े दशेातील एकूण फळे व भाजीपाला तनयाथतीपैकी 50 त े60 र्के्क तनयाथत महाराष्ट्रातून होत.े 

 

भारतातनू फळे व भाजीपाला तनयाथत करताना तवतवध भागधारकानंा यणेा-या प्रमखु ऄडचणी पढुीलप्रमाण े

अहते: 

ऄ) दशेातील फळे भाजीपाल्याच्या एकूण ईत्पादनापैकी सुमारे 25%  ईत्पादनाची दकडींचा प्रादभुाथव, 

चुकीची हाताळणी व साठवणूक आ. तवतवध कारणांमुळे सुगी पश्चात हानी. कीड संरक्षणासाठी तवतवध 

रासायतनक दकर्कनाशके व रसायनाचंा ऄततररक्त वापर.  

ब) ऄनेक दशेांकडून भारतातील फळे भाजीपाल्याच्या अयातीवर कमाल रासायतनक ऄवशेष पातळीच े

(MRL) पालन न झाल्यान ेबंदी.  

क) शेतमालाच्या परदशेातील तनयाथतीसाठी अयातदार दशेांकडून तवहीत केलेल्या ऄर्ी व शतींचे पालन करणे 

बंधनकारक. याकररता संबंतधत शासदकय प्रातधकरणाकडून मान्यताप्राप्त पॅकहाईस मध्ये 

तनयाथतीसाठीच्या शेतमालाचे पॅककग केले जाणे बंधनकारक. 

ड) गुणवत्ता, अरोग्य व टे्रसेतबतलर्ी या मुख्य तनकषाचंे पालन तनयाथतीसाठी बंधनकारक. याबाबत ऄनेक 

अयातदार दशेांकडून वरील तनकषांच्या पालनाबाबतच्या ऄर्ींची ऄत्यंत कारे्कोरपणे व कठोर 

ऄंमलबजावणी करण्यात येत अह.े 

आ) या प्रमुख तनकषाचं्या पूतथतेसाठी तनयाथतीसाठीच्या शेतमालाची प्राथतमक प्रदक्रया ऄपीडाकडून 

मान्यताप्राप्त पॅक हाउस मध्ये करणे, काही अयातदार दशेांसाठी बंधनकारक. त्याप्रमाणे अता संयुक्त 

ऄरब ऄतमरात, सौदी ऄरेतबया आ. भारताच्या पारंपाररक अयातदार दशेांकडूनही वरीलप्रमाणे तनयाथत 

तनकषांच्या पालनाची ऄपेक्षा करण्यात येत अह.े 

फ) युरोतपयन युतनयनच ेसदस्य दशे, जपान, न्यझीलंड, मॉरीशस, साउथ कोरीया या दशेांना फळमाशी मुक्त 

अंब्याची तनयाथत करणे अवश्यक. त्यामुळे या दशेांना अंबा तनयाथत करण्यासाठी तनयाथतीपूवी अंब्यावर 

व्हपेर हीर् ट्रीर्मेंर् ककवा हॉर् वॉर्र ट्रीर्मेंर् करणे बंधनकारक. 
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वरील वस्तुतस्थतीच्या पाश्वथभूमीवर स्मार्थ प्रकल्पामध्ये “सावथजतनक पायाभतू सतुवधासंाठी प्राधान्य गुतंवणकू” 

या ईपघर्काऄंतगथत पुढीलप्रमाणे कायथक्रम राबतवण्याच ेतनतश्चत करण्यात अलेले अह.े 

 

1. फळे भाजीपाला तनयाथतीसाठी पायाभतू सतुवधा ईभारणी:  

प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष - महाराष्ट्र राज्य कृतष पणन मंडळ व जागततक व्यापार संघर्नेची (WTO) 

प्रमाणके व व्यापार तवकास सुतवधा (STDF) राज्यामध्ये तनयाथतवृध्दीसाठी कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत 

सुतवधा अवश्यक अहते याचा अढावा घेण्यासाठी Prioritizing SPS Investments for Market 

Access (PIMA) या तंिाचा ऄवलंब करुन ऄभ्यास ऄहवाल तयार करेल. या ऄभ्यास ऄहवालावर अधारुन 

प्रस्तातवत प्रकल्पाद्वारे राज्यात फळे व भाजीपाल्याच्या तनयाथतवृध्दीसाठी कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत 

सुतवधांची ईभारणी अवश्यक त ेठरतवले जाइल व तदनतंर महाराष्ट्र राज्य कृतष पणन मंडळाद्वारे ईतचत सेवा 

पुरवठादाराची नेमणूक करुन अवश्यक सुतवधांची ईभारणी व संचलन करण्यात येइल. 
 

2. तनयाथत साखळीच्या मजबतुीकरणासाठी प्रस्तातवत कायथक्रम : 

प्रस्तातवत कायथक्रमाचंा तवशेष ईद्दशे ईप घर्क 1 मध्य े सहभागी होणा-या समुदाय अधाररत संघर्नानंा 

(CBOs) तनयाथत साखळी मजबुतीकरणासाठी मदत करणे हा अह.े ईदा. ईत्पादकीय भागीदारी व 

बाजारातभमुख अराखड.े (Productive Partnerships and Market Access Plans) या कायथक्रमांमध्य े

ईत्पादकीय भागीदारी व बाजारातभमुख अराखड े यामध्ये सहभाग घेणा-या समुदाय अधाररत सघंर्नांची 

क्षमता बांधणी करण्यात येइल. सदरचे क्षमता बांधणीचे कामकाज प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष - महाराष्ट्र 

राज्य कृतष पणन मंडळामाफथ त केले जाइल. सदरच्या क्षमता बांधणी कायथक्रमासाठी पाि लाभार्थयाांची तनवड 

ईत्पादकीय भागीदारी व बाजारातभमुख अराखड े ऄंमलबजावणी करणाऱ्या प्रकल्प ऄंमलबजावणी 

कक्षामाफथ त केली जाइल. 
 

लाभाथी समदुाय अधाररत सघंर्नाचं्या (CBOs) क्षमता बाधंणीसाठी प्रस्तातवत कायथक्रम: 

ऄ) कृतष तनयाथत प्रतशक्षण ऄभ्यासक्रम (AETC) - कृतष तनयाथत क्षेिातील सवथ घर्कांच्या प्रतशक्षण व कृतष 

तनयाथतीच्या अवश्यक बाबी ऄवगत करण्यासाठी या ऄभ्यासक्रमांचे संचालन. प्रतत ऄभ्यासक्रम 35 

प्रतशक्षणाथींसाठी प्रत्येक वषी 10 ऄभ्यासक्रम याप्रमाणे 6 वषाांत एकूण 60 ऄभ्यासक्रमांच े अयोजन 

करण्यात येइल.  
 

ब) तवतशष्ट कृतषमालासाठी तवशषे कृतष तनयाथत ऄभ्यासक्रम - राज्यातील तनवडक क्षेिातील कृतष तनयाथतीच्या 

दषृ्टीने महत्वपूणथ शेतमालाच्या तनयाथतवृध्दीसाठी त्या शेतमालाच्या मूल्यसाखळी तवकासाच्या दषृ्टीने तवशेष 

कृतष तनयाथत ऄभ्यासक्रमांच े अयोजन. प्रतत ऄभ्यासक्रम 25 प्रतशक्षणाथींसाठी प्रत्येक वषी 6 ऄभ्यासक्रम 

याप्रमाणे एकूण 36 ऄभ्यासक्रमांचे अयोजन अयोजन करण्यात येइल.  
 

क) तवभागस्तरीय प्रतशक्षण कायथक्रम - तनयाथतवृध्दीच्या दषृ्टीने अवश्यक बाबींच्या नोडल ऄतधकारी नोंदणी 

ऄतधकारी, तनररक्षक, फायर्ोसॅतनर्री, पॅक हाउस ऑपरेर्सथ आ. साठी तवभागीय स्तरावर तवशेष प्रतशक्षण 

कायथक्रमाचे अयोजन.  प्रतत ऄभ्यासक्रम 25 प्रतशक्षणाथीसाठी प्रत्येक वषी 6 ऄभ्यासक्रम याप्रमाणे 6 वषाथत 

एकूण 36 ऄभ्यासक्रमांचे अयोजन अयोजन करण्यात यइेल.  
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ड) आंतडयन आतन्स्र्यरू् ऑफ फॉरीन टे्रड (IIFT) यथेील टे्रनसथ टे्रपनग कायथक्रम - संलग्न तवभागांच्या ऄतधका-

यांच्या क्षमता बांधणीसाठी हा आंतडयन आन्स्र्ीयूर् ऑफ फॉरीन टे्रड यांचा 4 मतहन्यांचा ऑनलाइन दरूस्थ 

ऄभ्यासक्रम अह.े प्रततवषी 5 ऄतधकारी याप्रमाणे 6 वषाथत एकूण 30 ऄतधकाऱ्यांचे प्रतशक्षण अयोजन 

करण्यात येइल. 

 आ) अतंरराष्ट्रीय प्रदशथनामंध्य े सहभाग - अंतरराष्ट्रीय प्रदशथनातील सहभागामळेु राज्यातील समुदाय 

अधाररत संघर्ना, ईत्पादक, शेतकरी यांना त्यांच ेईत्पादन अंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्मशत करण्याची संधी 

तमळेल. तसेच यामुळे ईत्पादकांना तसेच संलग्न तवभागाच्या ऄतधका-यांना अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांच्या 

अवश्यकतांबाबतची ऄद्ययावत मातहती तमळेल. या कायथक्रमाऄंतगथत प्रत्येक वषी 1 या प्रमाणे 6 वषाथत 6 

अंतरराष्ट्रीय प्रदशथनामध्ये सहभाग घेण्यात येइल. 

  

ईप-घर्क ब 1.4 (3) : पशसुवंधथन तवभाग 

    प्रकल्पातंगथत प्रस्तातवत लाभाथी :- 

या प्रकल्पात महाराष्ट्र स्पधाथक्षम कृतष तवकास प्रकल्प, महाराष््ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान अतण मतहला 

अर्मथक तवकास महामंडळ माफथ त यापूवी संघरर्त ऄसलेल ेलोकानुनय संस्था (कम्युतनर्ी बेस्ड ऑगथनायझेशन) शेतकरी 

ईत्पादक कंपनी व स्वयंसहायता गर् यांना लाभ तमळणार अह.े व्यतक्तगत लाभ या प्रकल्पामधून घेता येणार नाही. 

परंत ु,शेतकरी ईत्पादक कंपनी व स्वयंसहायता गर् यांना प्रकल्पात लाभ घेता येइल. 
 

पशसुवंधथन तवभागास पशधुन क्षिेातील गतुवंणकु व मलु्य साखळी तवकतसत करण े
ऄ) पशधुन क्षिेातील गुतंवणकू  : 
 

i)  कृतष कायथवाह पररषद (एएससी) स्थापन करण े-  

   यामध्ये तनवडक वस्तूंमध्य ेबाजारचतलत वाढीस चालना दणे्यासाठी संस्थात्मक, खाजगी व सावथजतनक 

संस्थामध्ये समन्वय साधणे व एकतित कायथ करणे ह ेईददष्ट अहे. पशुसंवधथन तवभाग तांतिक साहय 

करणार अह.े सदरचा घर्क कृतष तवभागमाफथ त राबतवण्यात येणार अह.े 

ii) पशधुन तवभागाचा दषृ्टीक्षपे तवकास अराखडा (Roadmap) तयार करण े- 

हा ईप घर्क राबतवणासाठी दशे व तवदशे पातळीवर प्रकल्पाशी तनगडीत ऄसलेल्या नामांदकत 

तांतिक सेवा प्रदाता संस्था यांचेसोबत ज्ञानातधष्टीत सहयोगी म्हणून ऄन्न व कृतष ससं्था (Food and 

Agriculture Organization) अतण त्यासारख्या नामांदकत संस्था, राष्ट्रीय मासं सशंोधन कें द्र, 

हदै्राबाद (ICAR-National Research Centre on Meat) यांच्यासोबत सांमजस्य करार 

करण्यात येइल. यामध्य,े महाराष्ट्र पश ु व मत्स्य तवज्ञान तवद्यापीठ, नागपरू (Maharashtra 

Animal & Fishery Sciences University) यांचा सहभाग ऄसणार अह.े  

अ) पशुसंवधथन तवभागाचा पुढील 25 वषाथसाठीचा दषृ्टीक्षेप तवकास अराखडा तयार करण्यात येणार 

अह.े 

आ)  सध्या पशुसंवधथन तवभागाच्या ऄसलेल्या पशुपैदास धोरणाचा ऄभ्यास करुन, त्यामध्ये 

भौगोतलक पररतस्थतीचा तवभागतनहाय तवचार करुन  बदल करण्यांच्या दतृष्टने तवचार करण्यात 

येइल, जनावराच्या ईत्पादनक्षमतेत कशा प्रकारे वाढ करता येइल. 
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इ) या अराखडयामध्ये पशु व म्हसै तवभाग,शेळी-मेंढी, कुक्कूर् व वैरण तवकास तसेच पशुसंवधथन 

तवभागामाफथ त दणे्यात येणा-या पशुसेवा व ईपचार या पध्दतीमध्ये अधुतनक पद्धतीचा ऄवलंब  

करण्यात येणार अह.े 

ई) पशुपालक तसेच पशुसंवधथन तवभागातील ऄतधकारी/कमथचारी याचं्यासाठी ॲडवायजरी पोर्थल तयार 

करण्यात येणार अह.े  

उ) यामध्य,े शेतीव्यवसायात सावथजतनक अतण खाजगी क्षमता तवकासासाठी पशुप्रदक्रयाकृत खाद्य 

ईत्पादने तनयाथतीसाठी मूल्य साखळी तवकतसत करणे, त्याचबरोबर ऄन्न सुरक्षेचा समावेश करण्यात 

येणार अह,े कौशल्य व्यवसायतभमुक प्रतशक्षण, पुरवठा साखळी व्यवस्थातपत करण्यासाठी 

बाजारपेठेत अवश्यक संधी ईपलब्ध करणे यांचा ऄंतभाथव ऄसेल.   
 

ब) पशसुवंधथन तवस्तार व कौशल्य व्यवसायतभमकु प्रतशक्षण तवषयक प्रतशक्षण : 
 

i) तवके्रता व खरेदीदार याचंी भरे् कायथशाळा - 

लोकानुनय संस्था, शेतकरी ईत्पादक कंपनी स्वयंसहायता गर् व ईत्पादक, तनयाथदार व आतर 

भागधारकांशी ओळख व भेर् घडवून अणने, जेणेकरून त्याचं्या ईत्पादनांच्या कामकाजाच्या 

तनयोजनातील ऄंतर व बाजारपेठेतील ऄपयशाचे कारणे ओळखता येइल. ह े प्रतशक्षण तजल्हास्तरावर 

ककवा तवभागीयस्तरावर तजल्हा पशुसंवधथन ऄतधकारी माफथ त घेण्यात येणार अहते. 

ईददष्ट -प्रकल्पांतगथत एकुण १६५५५ शेतकरी व भागधारकांना एकुण १६५ प्रतशक्षण दणे्याचे ईददष्टअह.े  
 

   ii) प्रकल्पातंगथत घणे्यात यणेारे प्रतशक्षण  -   

  दशे व तवदशे पातळीवर प्रकल्पाशी तनगडीत ऄसलेल्या राज्यस्तरावरील नामांदकत तांतिक सेवा प्रदाता 

संस्थामाफथ त 
 

अ) अदशथ तांतिक पशुसंवधथन तवषयक प्रतशक्षण            एकुण 150 प्रतशक्षणाथी 

आ) पशु सखीं प्रतशक्षण                                एकुण 350 पशु सखीं 

इ) शेती शाळेमध्ये प्रतशक्षण                            एकुण 33,000 प्रतशक्षणाथी लक्ष्य 
 

        

   पशु सखींना शेळी व परसातील कुक्कुर् पालन, दकरकोळ प्रथोमपचार व शेळया व कुक्कुर् पक्ष्यांना लसीकरण, 

प्रजनन, शेडचे व्यवस्थापन, कृतष व कृतष पूरक व्यवसायाची वृध्दी व त्यातून ईपतजतवकेचे स्त्रोत तनमाथण 

करणे व तवपणानाव्दारे त्याची बाजारांशी जोडणी करणे, नोंदी व तहशोब ठेवणे अतण ईत्पादन 

तनयोजनावर व्यापक ऄंदाजे ६१ ददवसाचे राज्य स्तरीय प्रतशक्षण कें द्र ,पुणे येथे पशु सखींना प्रतशक्षण ददल े

जाइल. भारतीय कृतष कौशल्य पररषदेमेाफथ त यशस्वी प्रतशक्षण पुणथ करणाऱ्या पशुसखींना प्रमाणपि 

दणे्यात येइल.  

 

या प्रतशतक्षत मखु्य पश ु सखीं माफथ त शेतकरी ईत्पादक कंपनीतील सदस्यांना शेतकरी शेती शाळेमध्ये 

प्रतशक्षण ददल ेजाइल.         
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क) पशसुवंधथन तवषयक मलू्य साखळी तवकसीत करण े – शळेीच े मास व दधू अतण परसातील कुक्कुर् 

पालनाद्वारे ईत्पाददत ऄडंी या घर्कातवषयक मूल्य साखळी तवकसीत करण्यात येणार अह.े 

i) ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प - पशुसंवधथन तवभाग व महाराष््ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान 

अतण मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ ऄसे एदकित 30 ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्पाचे ईददष्ट 

अह.े 

ii) बाजार मुल्यांकन योजना ईप प्रकल्प - पशुसंवधथन तवभाग व महाराष््ट राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

ऄतभयान अतण मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ ऄसे एदकित 30 ईत्पादक भागीदारी ईप 

प्रकल्पाचे ईददष्ट अह.े 

 

ड) लोकसहभागातनू शळेी पदैास कायथक्रम - 

i) मंजूर ईपप्रकल्पतील शेतकरी ईत्पादक संस्थेतील सदस्यांना ३५५ सुपर स्मार्थ ईस्मानाबादी बोकड 

पुरतवण्याचे प्रस्तातवत अहते.  

ii) बोकड ५५ र्के्क ऄनुदानावर रु.५५५५/- (तवमा शुल्का सहीत) पुरवठा केले जाइल. या ककमती 

व्यततररक्त रुपये ५ हजार अहार अतण व्यवस्थापनासाठी ददले जातील. तसेच रुपये १५५ ऄततररक्त 

खचथ रोग तपासणी व लसीकरणासाठी पशुसखीना ददले जातील.  

 

ईपघर्क ब.१.५ - समुदाय अधाररत ससं्थाचंी क्षमता बाधंणी: 

प्रकल्पामध्ये तवतवध समुदाय अधाररत संस्था ईदा. शेतकरी ईत्पादक संस्था, प्रभाग संघ, लोकसंचतलत साधन 

कें द्र, प्राथतमक कृतष सहकारी संस्था, ईत्पादक संघ, अत्मा यंिणेकड ेनोंदणी झालेले ईत्पादक गर् आ. ईत्पादक 

भागीदारी ईपप्रकल्प,  बाजार संपकथ  वाढ ईपप्रकल्प् व गोदाम अधारीत ईपप्रकल्पाच्या माध्यमातून समातवष्ट 

होणार अहते. ऄंदाजे १५५५ समुदाय अधारीत संस्था प्रकल्पामध्ये ऄंतभूथत होणार ऄसून त्यापैकी दकमान 

300 समुदाय अधारीत संस्था या प्रामुख्याने मतहलांच्या ऄसतील.  

 

प्रकल्पाच्या प्रभावी ऄंमलबजावणीकररता सदर संस्थाची प्रकल्पांतगथत तवतवध घर्कावर क्षमता बांधणी करणे 

अवश्यक अह.े सदर क्षमता बांधणी घर्काचे ईद्दीष्टये खालीलप्रमाणे अहते. 

i. समुदाय अधाररत संस्थाच्या प्रतशक्षण गरजा ओळखणे व त्यानुसार त्यांची  क्षमता बांधणी करणे.  

ii. समुदाय अधाररत संस्थाच े प्रशासन, व्यवस्थापन कौशल्ये सुधारणे व त्याच्यामध्य े व्यावसातयक 

दषृ्टीकोन तवकतसत करणे.  

iii. मतहला अधारीत संस्थांची स्पधाथत्मक मुल्यसाखळीमध्ये रर्कून राहण्याच्या ऄनुषंगाने क्षमता बांधणी 

करणे. 

iv. प्रकल्पामध्ये समातवष्ट झालेल्या सवथ समुदाय अधाररत संस्थाची, कृषी अधारीत मुल्यसाखळीमध्ये 

मतहलांचा सहभाग वाढतवण्याच्या ऄनुषंगाने क्षमता बांधणी करणे. 

v. जागततक बँकेच्या तनकषानसुार ईपप्रकल्प ऄंमलबजावणी दरम्यान सामातजक अतण पयाथवरण 

सुरतक्षततचे्या दषृ्टीने घ्यावयाची काळजी याबद्दल समुदाय अधारीत संस्थांची क्षमता बांधणी करणे. 

प्रकल्पामध्ये खालीलप्रमाणे समुदाय अधाररत संस्थाची क्षमता बांधणी करण्यात येणार अह.े 
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ऄ. सवथसमावेशक प्रतशक्षण कायथक्रम (Comprehensive Training Program) 

या घर्कांऄंतगथत ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प, बाजार संपकथ  वाढ ईपप्रकल्प् व गोदाम अधारीत 

ईपप्रकल्पामध्ये समातवष्ट होणा-या समुदाय अधाररत संस्थाना प्रतशक्षण दणे्यात येइल. सदर समुदाय 

अधाररत संस्थाचं्या  प्रतशक्षण गरजा ओळखून त्याअधारे प्रतशक्षण अराखडा तयार केला जाइल. प्रतशक्षण 

अराखडयानुसार प्रतशक्षकांचे (वनामती व रामेती येथील प्रतशक्षक) प्रतशक्षण घेण्यात येइल व या 

प्रतशक्षकामाफथ त प्रत्येक समुदाय अधाररत संस्थाच्या दकमान ५  संचालकानंा प्रतशक्षण दणे्यात येइल. ह े

प्रतशक्षण ५  ददवसीय ऄसून त्यामध्ये प्रशासन, अर्मथक व्यवस्थापन, व्यवसाय व्यवस्थापन, करार 

व्यवस्थापन, बाजारपेठ संपकथ , नेतृत्व तवकास, कृतष अधाररत मूल्यसाखळीमध्ये मतहलांचा सहभाग, 

सामातजक व पयाथवरण सुरतक्षतता आ. तवषयांचा समावेश ऄसेल. सदर प्रतशक्षण कायथक्रम हा  १५५५ समुदाय 

अधाररत संस्थाच्या (प्रती संस्था ५ संचालक) ५५५५ संचालंकाकररता घेण्यात येइल. सदर सवथसमावेशक 

प्रतशक्षण कायथक्रमा करीता प्रतशक्षण अराखडा तयार करणे व प्रतशक्षकांच े प्रतशक्षण घेण े याकररता तांतिक 

सेवा दणेा-या संस्थेची नेमणूक केली जाइल. 

 

ब. मतहला अधाररत ससं्थाचंी स्पधाथत्मक मुल्यसाखलीमध्ये सहभागी होण्याच्या ऄनषुगंान ेक्षमता बाधंणी 

करण े(Bridge Technical Support) 

प्रकल्पामध्ये सहभागी होणा-या एकूण समुदाय अधाररत संस्थापैंकी दकमान ३५५ संस्था हया मतहलातभमुख 

ऄसणार अहते.  यामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान व मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ 

यांनी स्थापन केलेले प्रभाग संघ व लोकसंचालीत साधन कें द्र यांचा समावेश ऄसेल.  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती ऄतभयान व मतहला अर्मथक तवकास महामडंळ यांनी स्थापन केलेले प्रभाग संघ  व लोकसंचतलत 

साधन कें द्र यांमध्ये शेती ऄसणारे व तबगर शेती ऄसणा-या सदस्यांचा समावेश अह.े ह ेसभासद  तवतवध शेती 

व तबगर शेती अधाररत ईपजीतवका ईपक्रमांमधून ऄथाथजथन करत अहते.  त्याकररता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती ऄतभयान व मतहला अर्मथक तवकास महामडंळ यांचेमाफथ त त्यांची क्षमता बांधणी करणे, त्यांना 

तवतवध शासकीय योजनांचा लाभ तमळवून दणेे तसेच त्याचं्या ईत्पादननांना बाजारपेठ तमळवून दणे्याकररता 

प्रयत्न केले जात अहते. प्रकल्पाच्या स्पधाथत्मक मुल्यसाखळीमध्ये सहभागी होण्याकररता सदर सदस्यातनू 

शेती ऄसणा-या सदस्यांना एकतित करुन प्रकल्पामफथ त ४५५ मतहला शेतकरी ईत्पादक संस्था स्थापन 

करण्यात यतेील. सदर स्थापन झालेल्या संस्थाचे प्रभावीपणे कामकाज करण्याच्या ऄनुषंगाने त्यांच्या 

प्रतशक्षण गरजा ओळखून त्याअधारे त्यांची तवतवध तवषयांवर क्षमता बांधणी केली जाइल  

मतहलांच्या शेतकरी ईत्पादक कंपनी स्थापन करणे व त्यांची क्षमता बांधणी करणे याकररता  तांिीक सहाय्य 

संस्था तनयुक्त करण्यात येइल व त्यांची प्रमुख जबाबदारी  खालीलप्रमाने ऄसेल. 

(i) प्रभाग संघ व लोकसचंालीत साधन कें द्र याचं्या सभासदांमधून शेतकरी ईत्पादक कंपनी नोंदणी 

करण्यासाठी सहाय्य करणे व त्यांना कंपनी कायदयानसुार कंपनी नोंदणी कायाथलयास तनयामक बाबींची 

पूतथता करण्यास सहाय्य करणे (ii) प्रकल्पातील तनधाथररत करण्यात अलेल्या ३५ मूल्यवधथन साखळी मध्य े

तपक ईत्पादन व काढणीपश्चात तंिज्ञान याबाबत क्षमता बांधणी करणे (iii)बाजारातील व्यवहाररक  

गंुतवणूकीसाठी तंिज्ञान अधाररत कृषी  प्रात्यतक्षके  व  शेतकरी शेतीशाळा याचं्या माध्यमातनू त्यांना 

बाजाराशी जोडणे व कृषी मलू्य साखळीमध्ये सहभागी होण्याकररता त्यांची क्षमता बाधंणी करणे.  

 

प्रकल्प घर्क ब. 2 ईद्योग तवकास सहाय्य (Enterprise Development Support): 

मूल्यसाखळी तवकतसत होण्यासाठी ईत्पादन तवकास, ऄन्न सुरक्षा, टे्रसेतबतलर्ी, प्रदक्रया तंिज्ञान आ. क्षेिेही 

मजबूत अतण स्पधाथत्मक होणे ऄतनवायथ अह.े या ईप-घर्कांतगथत मूल्य साखळीमधील तनवडक ईद्योगांना 
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व्यवसाय तवकास सेवा (BDS) प्रदान करण्यात येइल. ईद्योगांना व्यवसाय अराखडा व व्यावसातयक कजथ 

तमळवून दणेे, ऄशा प्रकारची सेवा दणे्यासाठी सेवा पुरवठादाराची नेमणूक करण्यात येइल. हररत 

तंिज्ञानासह ऄतधक कायथक्षम ईत्पादन अतण प्रदक्रया तिंज्ञानाचा ऄवलंब केला जाइल. ईद्योगांना सहाय्य 

दतेाना हा ईप-प्रकल्प आतर योजनाचं्या माध्यमातनू कजथपुरवठ्यासह सध्याच्या सरकारी योजनांमध्य े

कृतीसंगम (Convergence) घडवेल. मुख्यमंिी कृषी व ऄन्न प्रदक्रया सहाय्य योजनेद्वारे अतण पंतप्रधान 

कौशल्य तवकास योजनचे्या माध्यमातून ईद्योजक अतण कामगारांसाठी कौशल्य प्रतशक्षण सहाय्य तमळवून 

दणे्यात येइल. 
 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनन्नोती ऄतभयान अतण मतहला अर्मथक तवकास महामडंळ या संस्था मतहला 

स्वयंसहाय्यता गर्ांना दफरत्या तनधीच्या रूपात पतपुरवठा अतण क्षेिीय तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील 

प्रदशथनांच्या मदतीन े बाजारात प्रवेश तमळवून मतहलांसाठी ईद्यम तवकासास प्रोत्साहन दते अहते. या 

कायथवाहीचे प्रमाण वाढतवण्यासाठी मतहला ईद्योजकांना खेळते भांडवल सहाय्य अतण व्यवसाय तवकासास 

मदतीसारख्या सेवेच्या माध्यमातून औपचाररक पत ईपलब्धता व पतवाढ करणे अवश्यक अह.े त्यांना 

बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सामान्यत: पायाभूत सुतवधा, सुतवधा कें द्र ेअतण संस्थात्मक बांधणी करणे 

अवश्यक अहते. ईपरोक्त ईद्योगांना व्यवसाय तवकास सहाय्य करण्यासाठी तांतिक सेवा संस्था ं नेमण्यात 

येइल. 

 

 

व्यवसाय तवकास सवेामंध्य ेभाग घणे्यासाठी ईद्योगासंाठी तनवड तनकषः 

प्रकल्पांतगथत तनवडलेल्या तपक ईत्पादनांमधील ईद्योगांची तनवड केली जाइल; व्यवसाय तवकास  

सहाय्यासाठी पाि ईद्योगांचे अयुमाथन एक वषाथपेक्षा कमी नसावे. सदर व्यवसाय तवकास सेवा 

पुरतवण्याकरीता ईद्योगांची तनवड ही खालीलप्रमाणे करणे क्रमप्राप्त अह े याकररता सेवा पुवठादार 

संस्थेमाफथ त तवतवध ईद्योगांची खालील पररणामांच्या अधारे मातहती संकलीत केली जाइल. 

अ) ईद्योगामूळे दकती लोकांना पणूथ वेळ रोजगार ईपलब्ध झाला. 

आ) ईद्योगाचे स्वरुप (ईत्पादन, व्यापार, सेवा)  

इ) ईद्योगाची जागा / पररसर (स्वत:चे मालकीच ेघर, स्वत:चे मालकीचे दकुान, वा भाडतेत्त्वावरील)  

ई) कच्च्या मालाच्या खरेदीची वारंवारता 

 

बी 3: तवत्तपरुवठा सलुभता  

भारतात सुमारे १६.5 कोर्ी शेतकरी कुरंु्ब े अहते. त्यापैकी 85 र्क्क्यांहून ऄतधक लहान अतण सीमातं 

शेतकरी अहते ज्याचंी जमीनधारणा 2 हके्र्रपेक्षा कमी अह.े याचा पररणाम म्हणून, बहुतेक लघु ईत्पादकांना 

त्यांच्या शेतीच्या कामातनू पुरेसे ईत्पन्न तमळत नाही अतण त्यांची अर्मथक प्रगती होउ शकत नाही.    

सामूतहक व्यवसाय ईपक्रम राबतवणे, क्षमता तवकास अतण बाजारपेठ जोडणे यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून 

शेतकरी ईत्पादक संस्थांची (एफपीओ) स्थापना हा एक व्यवहायथ पयाथय म्हणून ईदयाला येत अह.े ईत्पादक 

संस्थांच्या संकल्पनेला चालना दणे्याच्या ईद्दशेाने सरकार महत्वाच े धोरणात्मक तनणथय घेत ऄसनू तवतवध 

प्रोत्साहनपर ईपक्रम राबतवत अह.े 

 

 सध्या कें द्र अतण राज्य सरकार प्रणीत तवतवध ईपक्रमातंगथत मागील 8-10 वषाथत स्थापन झालेल्या 

सुमारे ५५५५ एफपीओ दशेात ऄतस्तत्वात अहते. यामध्ये एसएफएसी, नाबाडथ व आतर कें द्रीय संस्था, राज्य 

सरकारे अतण स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश अह.े यापैकी सुमारे 3६५५ एफपीओ ईत्पादक कंपन्या म्हणून 
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नोंदणीकृत अहते तर ईवथररत सहकारी संस्था/ सोसायर्ी आत्यादी स्वरुपात अहते. बहुतांश एफपीओ त्यांच्या 

वाढीच्या सुरुवातीच्या र्प्प्यात अहते अतण त्यांच्या शेतकरी ईत्पादक भागधारकाचंी संख्या १५५ पासून त े

१५५५ हून ऄतधक या दरम्यान अह.े महाराष्ट्रात समुारे 2000 व्यावसातयक दषृ्या व्यवहायथ ईत्पादक 

संस्थांची (पीओ) स्थापना करण्यात अली अह.े एमएसीपी, नाबाडथचे पीओडीएफ, एसएफएसी अतण आतर 

एजन्सी च्या सहाय्यातनू या संस्था ईभ्या रातहलेल्या अहते.              

१. समुदाय अधाररत ससं्था (सीबीओ) ला तवत्तपरुवठ्याची सद्यतस्थती              

एफपीओ व्यततररक्त आतर काही सदस्य अधाररतसंस्था ऄशा अहते ज्यांमध्ये  ऄल्पभूधारक शेतक-

यांना शेतीसाठी अतण ऄन्य पूरक ईद्योगांसाठी सहाय्य केले जाते. या संस्थाना एकतितपणे सीबीओ 

म्हणतात. सीबीओमध्ये शेतकरी ईत्पादक कंपन्या, मतहला बचत गर्ांचे महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती 

ऄतभयान (एमएसअरएलएम) द्वारे स्थापन केलेले प्रभाग संघ अतण मतहला अर्मथक तवकास 

महामंडळ (एमएव्हीअयएम) द्वारा स्थापन केलेली लोकसंचलीत साधन कें द्र े अतण प्राथतमक कृषी 

सहकारी संस्था (पीएसीएस) यांचा समावेश अह.े सीबीओना तवतवध काये पार पाडण्यासाठी 

गंुतवणूक तसेच खेळत्या भाडंवलाची अवश्यकता ऄसते. सदस्यता अधाररत संस्था ऄसल्याने त्यांची 

सामूतहक अर्मथक शक्ती चागंली ददसते पण कजाथसाठी पुरेसे तारण पुरतवण्यासाठी या सीबीओकड े

जास्त मालमत्ता नसते. एफपीओ, पीएसीएस अतण सीएमअरसी या नोंदणीकृत ससं्था अहते, तर 

सीएलएफ ही ईपजीतवका कामात गुंतलेली व्यक्तींचे संघ अहते. 

 

६. शतेकरी ईत्पादक ससं्थानंा (एफपीओ) ऄथथसहाय्य              

एक शेतकरी ईत्पादक संस्था ही प्राथतमक ईत्पादकांनी तयार केलेली कायदशेीर संस्था अह.े लघु व सीमान्त 

शेतकरी, जे पीक ईत्पादन, दगु्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, पशुसंवधथन, कुक्कुर्पालन, मधमाशी पालन व रेशीम 

पालन आत्यादी ईत्पादक व त्यासंबंधीत कामात गंुतलेले अहते. शेतकरी ईत्पादक संस्थांमध्ये ईत्पादक कंपनी, 

सहकारी संस्था ऄथवा आतर कोणत्याही कायदशेीर नोंदणी झालेल्या ऄशा संस्थांचा समावेश होतो ज्यामध्य े

सभासदांमध्ये नफा / लाभ समन्यायी तत्वावर वारू्न दणे्याची तरतूद अह.े  

 

६.१ एफपीओची अवश्यक वतैशष्य े- 

ऄ) ईत्पादकांच्या गर्ाने शेती ककवा तबगर शेती कामांसाठी तयार केलेला संघ;  

ब) नोंदणीकृत संस्था अतण कायदशेीर संस्था अह;े      

क) ईत्पादक ह ेसंस्थेत भागधारक ऄसतात;      

ड) संस्था प्राथतमक ईत्पादने / ईत्पादन प्रदक्रयेशी संबंतधत व्यवसायतवषयक कामांशी  संबंतधत 

ऄसते;     

इ) संस्था ही सदस्य ईत्पादकांच्या तहतासाठी कायथ करते; 

फ) नफ्याचा एक भाग सदस्यामध्ये वार्ला जातो अतण ईवथररत रक्कम व्यवसाय तवस्तारासाठी 

भांडवल तनधीमध्ये जमा केली जाते. 

 

१.१ बकँाकंडून एफपीओना तवत्तपरुवठा करण्याची सधंी 

एफपीओची रर्कून राहण्याची क्षमता अतण अर्मथक व्यवहायथता सुतनतश्चत करण्यासाठी शेतमालाचे  

एकिीकरण, सामूतहक तवपणन, तनतवष्ठांची थेर् एकतित खरेदी, प्राथतमक प्रदक्रया आ. व्यवहायथ व्यवसाय 

ईपक्रम घेण्यात त्यांचे पालन पोषण महत्वाची भूतमका तनभावते. वाढीच्या तवतवध र्प्प्यांमध्ये एफपीओ च्या 

अर्मथक गरजा वेगवेगळ्या ऄसतात. वाढीचे तीन महत्वाचे अहते-   
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1. ईत्क्रातंी अतण प्रारंतभक ऄवस्था: या र्प्प्यावर, एफपीओची अर्मथक गरज शेतक-यांना एकतित 

करण्याचे ईपक्रम, नोंदणी खचथ, व्यवस्थापन खचथ, प्रतशक्षण, ऄभ्यास सहली आत्यादी कामांसाठी ऄसते.  

2. तवस्तार अतण तवकास ऄवस्था: एकदा मातृसंस्थाचं्या प्रोत्साहनातून एफपीओची स्थापना झाल्यावर 

अवश्यक पायाभूत सुतवधांच्या गरजा भागतवण्यासाठी तनधी जमा करण्याच े सभासदांचे भागभांडवल, 

खेळत्या भांडवलासाठी कजथ अतण दीघथ मुदतीचे कजथ ऄस ेतीन मागथ अहते.   

3. तवकतसत ऄवस्था: एफपीओ अपला व्यवसाय वाढतवण्याच्या ददशेने जाताना त्यांना क्षैततज तवस्तार, 

गुणवत्ता व्यवस्थापन अतण मूल्यसाखळी मध्ये एकात्मीकरणासाठी तवत्तपुरवठा  अवश्यक ऄसतो. या 

र्प्प्यासाठी योग्य कजथ योजना खालीलप्रमाणे अहते -  

ऄ) संपार्मश्वक / गॅरंर्ी कव्हरसह कज े ईत्पादने - एफएफओना कजथ जे एसएफएसीकडून आदिंर्ी / 

के्रतडर् गॅरंर्ी कव्हरसाठी सहाय्य करण्यास पाि अहते. तसेच नाबाडथसारख्या संस्था एफपीओला 

कजथ दणे्याकररता तवत्तीय संस्था / मातृ संस्थांना कजथ पुरवतात.      

बी) संपार्मश्वक / गॅरंर्ीतशवाय कजे ईत्पादने - एफपीओना कजथ जे संपार्मश्वक सुतवधा दउे शकत 

नाहीत. 

तवत्तपुरवठ्यासाठी पाि ऄसलेल्या घर्कांमध्ये बांधकाम, यंिसामग्री अतण प्रदक्रयेसाठी ईपकरणे, 

वाहतुकीसाठी खास तडझाआन केलेली वाहने आ. भांडवली खचाथसाठी अतण तनतवष्ठा पुरवठा, खरेदी, सामूतहक 

तवपणन अतण प्रकल्पाशी संबंतधत आतर अवती खचाथसाठी खेळते भांडवल यांचा समावेश ऄसतो. 

 

१.६ एफपीओ तवत्तपरुवठ्याची सद्यतस्थती:               

सरकारच्या तवतवध धोरणात्मक ईपक्रमांद्वारे एफपीओना तांतिक अतण तवत्तीय सहाय्य केले जात अह.े प्रमुख 

संस्था अतण त्यांचे समथथनाच ेस्वरूप खालीलप्रमाण ेअह.े 

नाबाडथकडून एफपीओला सहाय्य - 

ऄ) अर्मथक सहाय्य - पीओला मुदत कजथ अतण रोख पत स्वरूपात थेर् कजथ दउेन.      

ब) क्षमता तवकास - कौशल्य तवकास, प्रतशक्षण, तनयोजन अतण तांतिक तवस्तार सेवा आ.      

c) बाजारपठेेशी जोडणी - ईत्पादनांच्या तवक्रीसाठी काढणीपश्चात सुतवधा ईभारण्यासाठी. 

एसएफएसीकडून एफपीओना सहाय्य - 

एफपीओसाठी सवथ सरकारी योजना एसएफएसीद्वारे राबतवल्या जातात. 

ऄ) समभाग भागभांडवल - प्रतत एफपीओसाठी रु. 10 लाख मयाथदपेयांत समभाग भागभांडवल 

(मॅपचग आदिंर्ी) ऄनुदान स्वरुपात ददले जाते ज्यायोग े त्यांची पत वाढून बँकेकडून वाढीव 

कजथ ईपलब्ध होउ शकते.  

ब) के्रतडर् गॅरंर्ी फंड योजना - यामधून एफपीओ मालमत्ता तारण ना दतेा रु. १.५५ कोर्ी पयांत 

कजथ घेउ शकतात. त्यापैकी 85 र्के्क कजाथची हमी एसएफएसी घेते. 

सद्यतस्थतीत फारच कमी व्यावसातयक बँका एफपीओला कजथ दतेात / तवत्तपुरवठा करतात. बहुतेक बँका 

अतण तवत्तीय संस्था ऄशा शेतकरी संघांसाठी छोया व्यवसायांना पतपुरवठा करण्यासाठी मूल्यमापनास 

पररतचत नसतात ककवा ऄशा प्रकारच्या कजाथचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य पध्दती (जसे की के्रतडर् 

स्कोऄटरग ककवा कॅश फ्लो-अधाररत मूल्यांकन) तवकतसत केलेली नाहीत; म्हणूनच ही व्यवसाय संधी त्यानंा 

अकर्मषत करत नाही. 
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2. सीबीओना तवत्त परुवण्यातील अव्हाने: 

1. सुयोग्य तारण अतण पत आततहासा ऄभावी परवडणा-या दरात पतपुरवठा ईपलब्ध न होणे ही एक 

प्रमुख ऄडचण अह,े ज्याला अज एफपीओ तोंड दते अहेत. तशवाय एसएफएसी कडून ददल ेजाणारे तन: 

शुल्क तारण हमी संरक्षण केवळ ईत्पादक कंपन्यांसाठी ईपलब्ध अह.े 

2. एफपीओ बहुतेकदा संसाधनांचा ऄभाव ऄसलेल्या ऄल्पभूधारक शेतक-यांचे प्रतततनतधत्व करतात 

अतण म्हणूनच, सुरुवातीला ते आतके अर्मथकदषृ्या सक्षम नसतात की त्याचं्या सदस्यांना ईत्तम ईत्पादने 

अतण सेवा दउेन त्यांचा अत्मतवश्वास वाढवू शकतील. 

3. ऄनुभवी, प्रतशतक्षत अतण व्यावसातयकदषृ्या पाि व्यक्तींनी शेतकरी ईत्पादक ससं्थांचे कुशलतने े

व्यवस्थापन करणे अवश्यक अह.े तथातप, एफपीओचे व्यावसातयक व्यवस्थापन करण्यासाठी ऄस े

प्रतशतक्षत मनुष्यबळ सध्या ग्रामीण भागात ईपलब्ध नाही. 

4. एफपीओना तवत्तपुरवठा वाढवण्यासाठी महत्त्वपूणथ बाबी खालीलप्रमाणे अहते. 

अ. प्रारंतभक र्प्प्यातील कामांसाठी सवथसमावेशक तनधी ईपलब्ध करून करणे. 

आ. शेतकरी सदस्याच्या स्तरावर अतण एफपीओ स्तरावर योग्य कजथ ईत्पादनांची रचना. 

इ. प्राधान्य क्षेिातील कजथ ऄंतगथत मूल्यसाखळी अधाररत तवत्तपुरवठा करण्यास प्रोत्साहन 

ई. गोदाम पावती-अधाररत कजथ अतण ककमत जोखीम कमी करणे. 

5. बचत गर्ांची संघर्ना म्हणून तयार केलेले सीएलएफ ह े कायदशेीर संस्था म्हणून नोंदणीकृत 

नाहीत. लेखापरीक्षण केलेल्या ताळेबंदांसारखी अर्मथक कागदपिे ईपलब्ध नसल्याने सीएलएफसाठी 

तवत्तपुरवठा करणे ऄवघड ठरते. 

3. ईद्दीष्ट े- या घर्काची ईद्दीष्ट ेखालीलप्रमाण ेअहते - 

ऄ) प्रकल्प लाभार्थयाांना तनधी ईभारणीसाठी तवतवध पयाथय ईपलब्ध करून दणे्याच्या दषृ्टीने प्रयत्न 

करणे; 

ब) कायथक्षमता, व्यवस्थापन अतण तवत्तीय व्यवस्थापनाच्या अधारे शेतकरी ईत्पादक कंपन्यांची 

अदशथ तर्स्थ प्रत (रेटर्ग) व्यवस्था सुरु करणे; 

क) सीबीओला प्रकल्प अधाररत तवत्तपुरवठा करणारी तवशेष तवत्तीय ईत्पादने तवकतसत करण्यासाठी 

प्रयत्न करणे;  

ड) सीबीओसाठी अंतशक के्रतडर् गॅरंर्ी फंडाची स्थापना करणे. 

4. एफपीओना तवत्तपरुवठा करण्यासाठीची रणनीती 

ऄ) धोरण / पुरस्कार - प्रकल्प बँका अतण आतर तवत्तीय संस्था तसचे सरकारी संस्था यांच्याशी बोलणी 

करेल. एफपीओला समथथन दणे्यासाठी तयार अर्मथक ईत्पादने तयार करण्यासाठी नाबाडथ, तवत्तीय सेवा 

तवभाग (भारत सरकार), अरबीअय बरोबर काम करणे (ईदा. एसएचजी-बँक जोडणीच्या धतीवर 

एफपीओ-पलक केलेले ईत्पादन); 

ब) बँककग क्षेिातील समन्वयाला गती ददली जाइल. ररझव्हथ बँकेने एफपीओला तवत्तपुरवठा करण्याबाबत 

बँकांना तनदशे ददलेले ऄसूनही बँकांच्या ऄनेक शाखा एफपीओसंदभाथतील धोरणांतवषयी ऄनतभज्ञ 

ऄसतात म्हणून यासंदभाथत मातहतीची दवेाणघेवाण अवश्यक अह.े राज्यस्तरीय बँकसथ सतमती 

(एसएलबीसी) अतण तजल्हा सल्लागार सतमती (डीसीसी) यांच्याकड े ररझव्हथ बँक ऑफ आंतडयाच्या 

तनदशेांनुसार ठराव अतण ऄंमलबजावणी करण्याबाबत पाठपुरावा केला जाइल. ऄंमलबजावणीतील 

प्रगतीचा अढावा घेण्यासाठी या बैठकींमध्ये एफपीओकडून बँकांकड े ऄसलेल्या ऄजाांच्या तस्थतीचा 

अढावा घेतला जाइल; 

क) पतपुरवठा सुलभतेसाठी एफपीसींची रेटर्ग या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून करण्यात येत अह.े 

एफपीसींसोबत सीएलएफ / सीएमअरसीसाठी सानुकूतलत ऄसे साधन दखेील तवकतसत केले जाइल; 
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ड) भागीदार तवत्तीय संस्था व्यासपीठ (Partner Financial Institutes (PFI) Platform) – तवत्तीय 

संस्था अतण प्रकल्प लाभाथी दोघांना “पसंतीचा प्रवेश” प्रदान करण्यासाठी व त्यायोगे दोघांचाही लाभ 

सुतनतश्चत करण्यासाठी प्रकल्प सामंजस्य कराराचं्या माध्यमातून तवत्तीय संस्थांशी समन्वय वाढतवण्यात 

येणार अह.े      

इ) एफपीओना एसएफएसी अतण नाबाडथ योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्सातहत केले जाइल.      

  

प्रकल्प लाभार्थयाांना तवत्तीय क्षेिातील संघरर्त तवत्तपुरवठ्याच्या तवतवध योजनांचा लाभ घेण्यास सक्षम 

करण्यासाठी प्रकल्पामाफथ त तवतवध ईपक्रम राबतवले जातील. ईपप्रकल्प तयार करताना योग्य साधनाचं्या 

व्यवहायथतेचा शोध घेतला जाइल. 

या हस्तक्षेपांमध्य ेप्रामुख्याने अर्मथक तशक्षण अतण समुपदशेन, कृषी मूल्य साखळी तवत्तपुरवठा, अंतशक पत 

हमी सुतवधा अतण चाल ू एनअरइर्ीपी प्रकल्पाशी समन्वय यावर भर ददला जाइल. या घर्कांच्या 

ऄम्मलबजावणीसाठी आतर संबंतधत प्रकल्प अतण अयएफसी यांच्या सदक्रय सहकायाथसाठी प्रयत्न केल े

जातील. 

 

5. प्रस्तातवत घर्क : 

ऄ) शेतकरी ईत्पादक संस्थाचंा क्षमता तवकास - सीबीओ कायदशेीरररत्या नोंदणीकृत ऄसनू बहुतके 

तवत्तीय संस्थांच्या पाितेच े दकमान तनकष पूणथ करतात अतण तवश्वासाहथ अर्मथक नोंदी ठेवल्या 

जातात ह ेसतुनतश्चत करण्यासाठी सीबीओंचे प्रतशक्षण.      

ब) मातहतीचे संकलन व ऄहवाल तयार करण्यासाठी मातहती तंिज्ञानाचा वापर - पायाभूत सुतवधा 

अतण तांतिक ईपकरणांसाठी प्रकल्प तनधी प्रकल्प ऄंमलबजावणी दरम्यान सीबीओकड ेजाइल. या 

तनधीच्या वापराचा योग्य मागोवा घेण्यासाठी संगणकीकरण / क्लाईड-बेस्ड ऄकाईंटर्ग मॉडू्यलसह 

इअरपी सारख्या तंिाच्या वापरासाठी सीबीओना सक्षम करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ ईपलब्ध 

करुन ददले जाइल.      

क) सीबीओचे पत मानांकन (के्रडीर् रेटर्ग) : सीबीओच्या मोठ्या अतण वैतवध्यपूणथ तवश्वाचा तवचार 

केल्यास सीबीओचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रमातणत दषृ्टीकोन स्वीकारणे अवश्यक अह.े सीबीओचे 

पत रेटर्ग अम्हाला एकातधक अघाड्यांवर मदत करू शकते ज्यात बँक जोडणी सुलभ करणे, 

अवश्यक ऄसलेल्या गरजा ओळखणे (त्यानुसार प्रतशक्षण कायथक्रम तनतश्चत करणे), प्रोत्साहन दणेारी 

रचना तवकतसत करणे (ईदा. ईच्च "गे्रड" प्राप्त करण्यासाठी सीबीओना ईत्तेजन दणेे व ए- गे्रड प्राप्त 

करणा-या सीबीओला बँक पलकेज (प्रोजेक्र् फंड्स व्यततररक्त) अतण / ककवा माकेर् पलकेज सह 

सुतवधा ददली जाइल तर बी-रेरे्ड प्रामुख्याने प्रोजेक्र् फंड अतण माकेर् प्रवेशासाठी काही अधार 

तमळेल तर सी-रेरे्ड सीबीओला त्यांचे रेटर्ग सुधारण्यासाठी क्षमता तवकास सहाय्य तमळेल. 

ड) भागीदार तवत्तीय संस्था व्यासपीठ (पार्थनर फायनान्शीयल आन्स्र्ीयूर् प्लॅर्फॉमथ) - सीबीओना बँककग 

क्षेिाद्वारे सेवा प्रदान करण्याच्या ऄतधक चांगल्या सुलभतेसाठी प्रकल्प अतण तवत्तीय संस्था यांच्यात 

समन्वय वाढतवणे ह े या घर्काचे ईदद्दष्ट अह.े वातणज्य बकँा अतण एनबीएफसी सारख्या तवत्तीय 

संस्थांसह सामंजस्य कराराचंी सुरूवात या संवादाची सुरूवात म्हणून केली गेली अह.े या 

प्रकल्पांतगथत पाच बॅंकांबरोबर सामंजस्य करार केला अह ेअतण अणखी काही बँकाशंी पाठपुरावा 

सुरु अह.े प्रकल्पाच्या कालावधीत ह े व्यासपीठ कजथ दणे्याच्या धोरणाच्या तवकासासाठी अतण 

सीबीओसाठी सानुकूतलत ईत्पादनांसारख्या कृतीशील चरणांद्वारे सीबीओना तवत्तपुरवठा 

करण्यासाठी ऄतधक तवत्तीय संस्थांशी सहकायथ करेल.     

इ) तवत्तपुरवठा वाढवण्यासाठी जोखीम कमी करण्याच्या सुलभ ईपाययोजनांना सहाय्य करणे.  
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फ) स्वतंि व्यावसातयक एजन्सीच्या माध्यमातून अंतशक पत हमी सुतवधा स्थातपत करण्यासाठी प्रकल्प मदत 

करणे. यासाठी सल्लागार तनयुक्त करून व्यवहायथता ऄभ्यास केला जाइल. व्यवहायथता ऄभ्यासाच्या अधारे, 

प्रकल्पाने तवद्यमान ककवा नवीन पीसीजीएफला हातभार लावावा ऄशी ऄपेक्षा अहे, जे सीबीओ अतण कृषी-

संस्थांना पतपुरवठा करणा-या संस्थाना ततृीय-पक्ष पत हमी दउेन जोखीम कमी करेल जेणेकरून 

पतपुरवठ्याची ईपलब्धता वाढेल. पीसीजीएफला भांडवल दणे्यापूवी, प्रकल्प खालील बाबी सुतनतश्चत करेल 

(i) व्यवहायथता ऄभ्यास पूणथ करणे; (ii) व्यवहायथता ऄभ्यासाचे तनष्कषथ प्रततपबतबत करणारी अतण जागततक 

बँकेच्या धोरणात्मक अवश्यकता नुसार व्यवहायथता तनशी स्थापनेसाठी स्वारस्य ऄतभव्यक्ती जारी करणे; (iii) 

स्पधाथत्मक तनवड प्रदक्रयेनुसार पीसीजीएफ व्यवस्थापन करू आतच्छणा-या संस्थेचे मूल्यांकन अतण तज्ञ पॅनेल 

अतण कायदशेीर सल्ल्याच्या सल्ल्यानुसार करारनामा करणे; (iv) तनधी दस्तऐवजाचंे राज्य सरकारकडून 

पुनरावलोकन केले जावे. 
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घर्क ब-4: नागरी ऄन्न व्यवस्था पथदशी प्रकल्प (Urban Food Pilot) 

सद्यतस्थतीत महाराष्ट्र राज्यात 40 र्के्क पेक्षा जास्त लोकसंख्येचा नागरी क्षेिात रतहवास अह.े या नागरी 

क्षेिातील नागररकाचंी पौष्टीक व सुरतक्षत ऄन्नाची ऄन्न सुरक्षा, टे्रसेतबलीर्ी व ईपलब्धता ह ेनागरी धोरण 

ठरतवणाऱ्या संस्थेपुढील महत्वाचे प्रश्न अहते. तमलान नागरी ऄन्न धोरण करारामधील सहभागानुसार पुणे 

शहर ऄन्न पोषणाच्या दषृ्टीने स्मार्थ करण्यासाठी पुणे महानगरपातलका प्रयत्नशील अह.े पुणे 

महानगरपातलकेच्या या प्रयत्नांना मदत म्हणून पुढीलप्रमाणे प्रकल्प ईद्दशेांच्या पुतथतेसाठी स्मार्थ प्रकल्पातील 

या प्रकल्प घर्कातील ईपघर्कांच ेसहकायथ रहाणार अह.े 

ऄ) पुणे शहरासाठी सुरतक्षत ऄन्न व्यवस्था तवकतसत करणे 

ब) पुणे शहराच्या नागररकाचंी ऄन्न पोषणाचा स्तर ईंचावणे 

क) शाश्वत ऄन्न व्यवस्थेच्या तनमाथणासाठी मजबूत शहरी व ग्रामीण ऄन्न साखळी तवकतसत करणे 
 

वरील ईद्दशेांची पुतथता करणेसाठी या प्रकल्प घर्काऄंतगथत खालीलप्रमाणे ईपघर्कांची पुणे महानगरपातलका, 

अत्मा, पुणे,  म.रा.कृ.प.मं, पुणे व पशुसंवधथन व दगु्धतवकास अयुक्तालय, पुणे यांच ेप्रकल्प ऄंमलबजावणी 

कक्ष ऄंमलबजावणी करणार अहते. 
 

1. सुरतक्षत ऄन्नाबाबत पुणे शहरातील नागररकांमध्य े जागरुकता तनमाथण करुन वतथनात ईतचत बदल 

करणेसाठी प्रचार व प्रतसद्धी ऄतभयान राबतवणे. 

2. नागरी बाजारांमध्ये समुदाय अधाररत संघर्नांना (CBOs) प्रवेश तमळण्यासाठी अवश्यक पायाभूत 

सुतवधा तनमाथण करणे 

अ) पुणे महानगरपातलका क्षेिामध्ये शेतकरी अठवड ेबाजाराचंे अयोजन 

आ) पुणे महानगरपातलकेच्या माध्यान्ह भोजन योजनते समुदाय अधाररत संघर्नाचंा (CBOs) 

पुरवठादार म्हणून समावेश 

इ) संघरर्त दकरकोळ बाजार क्षिेात समुदाय अधाररत संघर्नांचा (CBOs) प्रवेश व त्यांच्या 

सभासदांना गॅप सरुतक्षत ऄन्न प्रोर्ोकॉल बाबत प्रतशक्षण. 

ई) समुदाय अधाररत संघर्नानंा (CBOs) सुगी पश्चात पायाभूत सुतवधा ईभारणी साठी 

सहकायथ  

3. शेळीच्या मांसाची मूल्य साखळी सुधारण्यासाठी पुणे महानगरपातलका क्षेिातील पशुवधगृह े

ऄद्ययावत करणे. 
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घर्क क 

 

जोखीम व्यवस्थापन यंिणा तनर्ममती 
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घर्क C: जोखीम हाताळणी यिंणा बाधंणी  

जोखीम ही सवथव्यापी अह ेअतण कृषी तसेच कृषी पुरवठा साखळ्यांसह सवथ कृतष पूरक क्षेिात लाग ूअह.े 

संभाव्य जोखीम कमी करण्याचे तंि ह ेतंिज्ञानाच्या पद्धतशीर ऄनुप्रयोगास सूतचत करत.े कृषी ईत्पादनांच्या 

तवपणन अतण व्यापारात ऄनेक धोके अहते अतण नकुसान कमी करण्यासाठी तसेच ऄतधकातधक नफा 

तमळतवण्यासाठी त्या दरू करणे अवश्यक अह.े ईत्पादन जोखमीव्यततररक्त, राज्यातील शेतक-यांना 

कापणीपश्चातच्या ईद्भवणा-या पुढील अव्हानांचा सामना करावा लागतो. 

1. काढणीपश्चात साठवणूकीतील ऄतधक नुकसान. 

2. वास्ततवककालात (Real Time) वस्तूंच्या ऄसणा-या ककमतीची ऄपुरी मातहती. 

3. अधुतनक वैज्ञातनक गोदामे अतण कोठार व्यवस्थापन प्रणालीपयांत पोहोच नसणे (तवशेषत: लहान 

अतण ऄल्पभूधारक शेतक-यांसाठी) 

4. साठवणूक अतण तवक्रीची वळे कशी साधावयाची यातवषयी कोणत्याही यंिणांचे सहाय्य नसणे. 

5. गोदामांमध्ये ठेवलेल्या कृतष ईत्पादनाच्या (तारण कजथ) ऄनुषंगाने पत / कजथ सहजासहजी ईपलब्ध न 

होण.े 

6. वस्तूंच्या ककमतींची जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य ऄशा बाजार अधाररत बचाव व्यवस्था 

साधनांचा ऄभाव. 
 

घर्क C मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘जोखीम हाताळणी यंिणा बांधणी’ ही व्यवस्था ऄनेक प्रकारच्या जोखीमा 

कमी करण्यासाठी एक यंिणा बनवण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून पुरवठा साखळीतील भागधारकांना 

पररणामी ऄतधक ईत्पन्न अतण पीक ककमत ऄतधक तमळणेबाबतच्या बाबी तपासल्यामूळे जास्त फायदा 

तमळेल. या घर्काचे लक्ष्य ह े व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे छोरे् शेतक-यांचे / समूह अधारीत संस्थांच्या कृषी 

व्यापार आकोतसस्र्ममध्ये ऄखंडीत एकीकरणाच्या माध्यमातून कायथक्षम वखार व्यवस्थापन करणे अह.े या 

प्रकल्पांतगथत लहान शेतक-यांना वास्ततवक वेळ ककमतीची मातहती (Real time price information) 

अतण बाजाराची ऄचूक मातहती प्राप्त होइल तसचे तारण कजथ ईपलब्ध होइल. वायदे अतण त्यांचे मूल्य 

जोखीम व्यवस्थातपत करण्यासाठी पयाथय, जसे की प्राप्त केलेल्या तवत्तीय ईत्पादनांचा वापर करून वायदा 

बाजारावर शेतकरी / समूह अधारीत संस्थेद्वारे व्यापार प्रदक्रयेची व्यवहायथता पार पाडण्यासाठी चाचण्यांच े

तनयोजन करणे. राज्य सरकार दखेील शेती ईत्पादनांना थेर् मागणी / संधी ईपलब्ध ऄसल्याने यामध्ये तवशेष 

स्वारस्य दाखतवत अह.े तसचे तनयतमतपणे शेतक-यांच्या सहाय्यासाठी ऄतधकतम तवक्री ककमत घोतषत करत े

अतण हगंामात मोठ्या प्रमाणात कापूस, सोयाबीन, डाळी आ. खरेदी करत े त्यानतंर तवक्रीसाठी कमोतडर्ी 

एक्सचेंजमध्ये भाग घेउन ककमतीमधील जोखीम कमी करण्याचा ऄभ्यास मागथ म्हणून पथदशी बचाव 

व्यवस्थेकड ेपाहतील. स्मार्थ प्रोजेक्र् ऄंतगथत खालील जोखीम सोडवल्या जातील. 

 

ईप-घर्क सी 1:  पणन मातहती व तवश्लषेण सवेा 

महाराष्ट्र स्पधाथक्षम कृतष तवकास प्रकल्प (MACP) ऄंतगथत भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्र’ 

(CIAMI)’ हा पथदशी प्रकल्प सुरू करण्यात अला. त्याच्या कामतगरीच ेमूल्यांकन करून अतण त्यातील सेवा 

प्राप्त कत्याांचे (शेतकरी अतण धोरणकत)े त्याचा योग्य तो ईपयोग  झाला ऄसल्याचे लक्षात अल्यानंतर ईप-

घर्का ऄंतगथत वाढीव ईद्दीष्टांसह SMART CIAMI (S-CIAMI) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अह.े S –

CIAMI ची ईदद्दष्ट ेखालीलप्रमाणे ऄसतीलः   

ऄ) व्यवसाय तवशे्लषण ऄहवालाच्या अधारे तनणथय घेण्याची शेतकरी / शेतकरी गर्ांची क्षमता बळकर् करणे.  
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अ) व्यवसाय तवशे्लषण प्रणाली तयार करणे ज्यायोगे शेतकऱ्यांचे ईत्पन्न ऄतधकतम होइल.  या प्रणालीचा 

ईपयोग शेतक-यांना तीन प्रकारे करता येइल:  ऄ) योग्य पीकांची  तनवड करणे, ब) तपकांची ऄतधक 

प्रभावी पद्धतीने काळजी घेण,े  अतण क) त्यांच्या तवक्रीची ऄतधक चांगली वेळ तनवडणे.  

आ) बाजार मातहती प्रणाली ऄशा प्रकारे तयार करणे दक ज्यामुळे राज्य शासन व्यवस्थेस तपकांचा पुरवठा, 

मागणी, साठा अतण तनयाथतीची ईपलब्धता यावर योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेपाची अखणी करता येइल; 

तवशेषत: ऄनपेतक्षत व मोठ्या प्रमाणात होणा-या हवामान अतण ककमतीतील चढ-ईतारांना सामोरे 

जाउन शासन व्यवस्थेस खरेदी व्यवस्थापनाची सुतवधा तनमाथण करता येइल व दकमती तस्थर राबवण्याच े 

धोरण राबवता येइल.  

इ) या सवथ गततमान मातहतीच ेऄसे संकलन करणे दक त्याचा ऄतधकातधक ऄचूक ऄंदाज बाधंण्यासाठी व  

शासनाच्या धोरणाच्या प्रभावी दखेरेखीसाठी ईपयोग करता येइल.   

 

प्रस्तातवत S-CIAMI स्मार्थ प्रकल्पाचे व्यवस्थापन राज्याच्या शेती खात्यातील सांतख्यकी भागांतगथत 

महाॲग्रीरे्क व्यासपीठावर अयोजन केले जाइल. 

 

तवपणन मातहतीमध्य ेपुढील गोष्टींचा समावशे ऄसले: 

ऄ) ककमतीची मातहती (शेतक-यांना तमळणा-या ककमती, घाउक ककमती,  फ्युचसथ ककमती, दकरकोळ 

ककमती, मध्यस्थ र्प्प्यातील ककमती,  शेती ईत्पादनातील आनपुर् ककमती, प्रदक्रया, ईत्पादन व 

वाहतूक दर, साठा दर, पॅकेपजग ककमती, ईप-ईत्पादनाच्या ककमती आ.)  

अ)  पुरवठा मातहती (तपकाखालील क्षेि, हके्र्री ईत्पादन, एकूण ईत्पादन, साठा, अयात, शासकीय 

खरेदी, शासकीय वार्प, तनवारण, हवामान, कीड व रोगांचा प्रादभुाथव आ.)  

आ) मागणीची मातहती (ईत्पन्न, वापर, तनयाथत, ईपयोग, तवतनमय दर आ.) 

इ) धोरणात्मक मातहती (अयात, तनयाथत व दकमतींवरील तनयंिणे, दकमान अधारभूत ककमती, 

जास्तीत जास्त ककमती, शासन-खरेदी ककमती), अश्वातसत ईत्पन्नासाठी ऄसलेल्या अधार योजना,  

पीकांचे तवतरण आ. 

प्रचतलत दयु्यम अतण प्राथतमक स्त्रोतांव्यततररक्त ‘भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्र’ (CIAMI)  

शेतकरी व शेतकरी गर्ांकडून सुद्धा मातहती गोळा करील. ककबहुना ऄसे शेतकरी व शेतकरी गर् मातहतीच े

प्रमुख स्त्रोत ऄसतील. भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्र’ (CIAMI) कृषी तवभागाचा एक भाग 

म्हणून महाॲग्रीरे्कसह ऄन्य तवभागांच्या सहकायाथन े काम करेल.  अपण केलेली मातहती त्यानंा दउेन 

त्यांच्याकडील मातहतीचा ह ेकें द्र ईपयोग करील. तह  सवथ मातहती शास्त्रशुद्ध संकतलत करून त्याचे योग्य त-

हनेे तवतरण करण्यात या तवभागांना ह ेकें द्र मदत करेल.  महाॲग्रीरे्क अतण महावेध यांच्यासह त ेपावसाची 

अकडवेारी गोळा करील व त्यांचे तनदशेांक तयार करेल. महाॲग्रीरे्क कडून दरूस्थ संवेदनक्षम माग े

लागवडीखालील क्षेि अतण पीकांच्या अरोग्याची मातहती प्राप्त करेल. याच प्रकारे ह ेकें द्र महाराष्ट्र राज्य कृषी 

पणन मंडळ, महाराष्ट्रातील बाजार सतमत्या, महाराष्ट्र राज्य कृषी ककमत अयोग, शेतकरी अतण शेतकरी 

ईत्पादक संघर्ना अतण स्मार्थच्या तजल्हा ऄंमलबजावणी कक्षांशी सहकायथ करेल.  
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मातहती तवश्लषेण अतण ऄहवाल : 

भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्र’ (CIAMI) ककमत, पुरवठा अतण मागणीचे ऄतधक ऄचूक, 

तवश्वसनीय अतण वेळेवर ऄंदाज पुरवण्यासाठी वरील प्रमारे गोळा केलेल्या मातहतीचे तवशे्लषण करेल. या 

तवशे्लषणामुळे खालील ईदद्दष्ट ेसाध्य होतील:   

ऄ) प्रत्येक तनवडलेल्या तपकाच्या मागणीचा व त्या तपकाखालील ऄसलेल्या क्षेिाचा व ईत्पादनाचा ऄंदाज 

लवकरात लवकर (रीऄल-र्ाआम मध्ये) लावणे. 

अ)  सवथ शेतक-यांच्या पेरणीचा ऄहवाल राज्य स्तरावर सकंतलत करून तो लगेच प्रसाररत करणे.  जर 

ऄसा ऄहवाल वेळेवर ईपलब्ध झाला व तर शेतक-यांना भतवष्यातील ईत्पादन मागणीपेक्षा ऄतधक 

ककवा कमी झालेल ेलक्षात यइेल व  त्यानंा त्यांच्या पेरणीसंबंधी फेर तनणथय घेणे व त्यांत बदल करणे 

शक्य होइल.  यामुळे तवक्रीच्या वेळी होणारी मागणी-पुरवठा मधील तफावत कमी होण्यास मदत 

होइल.   

आ) एका पेक्षा ऄतधक वेळा पेरणी केलेल्या तपकांच्या लागवडीखालील क्षेिाचा व ईत्पादनाचा ऄंदाज दर 

पंधरवड्यास प्रतसद्ध करणे.  यामुळे भाजीपाल्या-सारख्या तपकांच्या  पुरवठ्यामध्ये संतुलन होण्यास व 

त्यांच्या दकमती तस्थर राहण्यास मदत होइल.      

इ)  फळे व भाजीपाल्याच्या व्यापार साखळी मध्ये शेतकरी ते ग्राहक याचं्यातील प्रत्येक  व्यवहारात ठरत 

ऄसलेल्या दकमतीचा व होणा-या खचाथचा  ऄभ्यास करणे व त्यांच्या बाजारपेठेची कायथक्षमता 

ऄजमावणे.  प्रत्येक तनवडलेल्या वस्तूच्या दकरकोळ दकमतींतील  शेतक-याचा वार्ा मोजणे व त्यातील 

होणारा बदल ऄभ्यासणे.  

ई) भात, गहू, सोयाबीन, आत्यादी प्रदक्रया केलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत शेतक-यांना तमळणा-या व प्रदक्रया 

केलेल्या वस्तूंच्या दकमतीतील फरक अतण प्रदक्रया करण्याचा खचथ याचंा ऄभ्यास करणे (Parity 

Price Analysis) व शेतक-यांना तमळणारी दकमत योग्य अह ेका ते बघणे.  

उ) दकमतींत ऄततररक्त घसरण होण्याऄगोदर त्याची सचुना दणेे. ऄशी सुचना तवशेषतः भाजी-

पाल्यामध्ये अवश्यक अह.े  

ऊ) फ्युचसथ बाजारांचा ऄभ्यास करणे व त्यांचा फायदा घेण्यासाठी शेतकरी ईत्पादक संस्थांना  सल्ला 

दणेे(जसे की हपेजग, फॉरवडथ तवक्री फॉरवडथ खरेदी आ.) 

ऋ) तवके्रत ेअतण खरेदीदारांसाठी फॉरवडथ खरेदी / तवक्री,  कराराच्या शेतीची व्यवस्था,  आत्यादींसाठी 

ककमती ठरवण्यासाठी प्रारूप (मॉडले) तयार करणे अतण दोघातील संभाव्य संघषथ र्ाळण्यासाठी 

योग्य ऄसा करार करण्यास मदत करणे.  याचा फायदा ऄंततम ग्राहकांनासुद्धा ईतचत अतण तस्थर 

दरात ईत्पादने तमळण्यात होइल.   

भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्र (CIAMI) शेतकरी, शेतकरी ईत्पादक संघर्ना व शासन याचं्या 

सल्ल्यानुसार तनवडलेल्या पीकांसाठी तनरतनराळे ऄहवाल, बुलेरर्न, तांतिक मातहती-पुतस्तका आत्यादी तवतवध 

माध्यमांद्वारे  प्रकातशत करतील.  

 

भारतीय कृतष पणन मातहती व तवश्लषेण कें द्रासाठी (CIAMI) तनवडललेी पीके :  

भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्रान े तवशे्लषणासाठी  १६  तपकांची तनवड केलेली अह.े त्यात  

धान्ये (तांदळू अतण मका), डाळी (हरभरा अतण तूर), तेलतबया (सोयाबीन), मसाले (हळद), तंतूपीक  

(कापूस), भाज्या (कांदा अतण र्ोमॅर्ो), फळे (काज,ू अंबा व डापळब), संिा, द्राक्षे अतण केळी) अतण पशुधन 

(शेळ्या) यांचा समावेश अह.े  या क्षेिातील बाह्य तज्ञ तसेच ऄमेररकेतील कृषी तवभाग (USDA) यांच्यातफे 

प्रतशक्षण दउेन S-CIAMI च्या कमथचाऱ्यांची क्षमता वाढवण्याची योजना अह.े  त्याचबरोबर दनैंददन तांतिक 
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सल्ल्यासाठी व मदतीसाठी एक बाहरेील तज्ञ नेमण्याचा तवचार अह.े तनवडलेल्या वस्तूंची मूळ ऐततहातसक 

मातहती गोळा करून ततचे योग्य त ेसंकलन करण्यासाठीसुद्धा तज्ञ नेमण्याचा प्रस्ताव अह.े  या मातहतीमुळे 

S-CIAMI चे कायथ ऄतधक शास्त्रशुद्ध व वेळेवर होण्यास मदत होणार अह.े  

 

मातहती तवश्लषेणाच ेप्रसारण: 

S-CIAMI चा प्रसारण हा महत्वाचा भाग अह.े यामध्ये  तनरतनराळे ऄहवाल व  मातहती  वाचनीय अतण 

वापरण्यायोग्य स्वरूपात बनतवण्याचा प्रस्ताव अह.े  त्याचे प्रसारण कृषी तवभागाकडून तवभागीय, तजल्हा व 

शेतकरी पातळीवर तवतवध माध्यमांतफे  केले जाइल.  भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्रामाफथ त 

शेतकऱ्यांना, शेतकरी ईत्पादक संस्था अतण ऄन्य भागधारकांना बाजारपेठेतील मातहती कृषी तवभागामाफथ त 

वेबसाआर्, संदशे, कॉल सेंर्र, प्रकाशने आत्यादी माध्यमातून प्रसाररत केली जाइल. 

 

ईप-घर्क क 2.1 महाराष्ट्र सहकार तवकास महामडंळ  

बाजार जोखीम तनवारणासाठी व्यवस्था तनमाथण करण्या कररता खालील घर्काचंी ऄमंलबजावणी करण्यात 

यणेार अह े :-   

ऄ) सहकारी संस्थांच्या ऄतस्तत्वात ऄसलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण 

ब) नवीन गोदामांची तनर्ममती  

क) आंर्रनेर् व आतर साधनाचं्या माध्यमातुन गोदामांचे व्यवस्थापन 

 

सहकारी ससं्थाचं्या गोदामामंध्य ेधान्य  साठवणकूीच ेईददशे :- 

1) जुनी /ईपयोगात नसलेली गोदामे आ.ईपयोगात अणणे. 

2) कृतष ईत्पाददत क्षेिात ग्रामस्तरावर धान्य साठवणूकीसाठी जास्तीत जास्त जागा ईपलब्ध करणे. 

3) सहकारी संस्थाच्या लहान गोदामांमध्ये धान्य साठतवणे बाबत प्रात्यतक्षके घेउन फायदयाचे गुणात्मक 

तपतशल सादर करणे. 

4) गोदाम पावती योजना राबवून तमळणाऱ्या फायदयात सहकारी संस्थांच्या सभासदांना समातवष्ट 

करणे. 

5) गोदाम पावती योजना सहकारी संस्थेच्या जास्तीत जास्त सभासदांपयांत पोहचतवणे. 

 

स्मार्थ प्रकल्पातंगथत गोदामाचं ेबळकर्ीकरण व गोदाम पावती योजनचेी पध्दती  - 

स्मार्थ प्रकल्पांतील C-2 या ईपघर्कांतगथत शेतकरी वगाथची बाजारपेठेतील जोखीम कमी करण्याच्या 

ऄनुषंगान े गोदामांचे बळकर्ीकरण व शेतमाल साठवणुकीवर ऄथथसहाय्य (गोदाम/वखार पावती योजना) 

ईपलब्ध करणे या घर्काची तनर्ममती करण्यात अली. बाजारभावाची जोखीम कमी करण्याचा एक महत्वाचा 

व तसध्द झालेला मागथ म्हणजे “ वखार व वखार पावती ऄथथसहाय्य ”. या माध्यमातून ईत्पादकांना धान्य 

साठवणूकीद्वारे मोठया प्रमाणावर लाभ होउ शकतो. प्रमातणत गोदामांमध्य ेवैज्ञातनकरीत्या धान्य साठवणूक 

केल्यान े काढणीपश्चात धान्याचे झालेले नुकसान 1 % पयांत कमी होउन शेतकऱ्याचंे अर्मथक ईत्पन्न वाढू 

शकते. तपक कापणीनंतर धान्याचा ऄसलेला बाजारभाव व काही मतहने धान्य साठवूण तमळालेला 

बाजारभाव यांच्या ककमतीमध्ये सवथसाधारणपणे 10 ते 20% पेक्षा जास्त फरक ऄसतो. तसेच जास्त 
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बाजारभावाबरोबरच धान्यावरील कजथ तारणाची ईपलब्धता महत्वाची ऄसून वेळेवर तारण कजथ ईपलब्ध 

हाेण े अवश्यक अह.े या क्षेिात तवतवध खाजगी गोदाम व्यवस्थापनातील कंपन्यांच्या (Collateral 

Management Agency - CMA) अगमनामुळे पररतस्थतीत बदल होत ऄसून तवतवध तवत्तीय संस्था 

कजथतारण तवत्तपुरवठा करण्यास पुढे येत अहते. पुढील काही महत्वाच्या कारणांमळेु शेतकऱ्यांना गोदाम 

व्यवस्था ईपलब्ध होत नाहीत. 

1) शेतकरी जनजागृतीचा ऄभाव / कजथतारण तवत्त पुरवण्याबाबत मागथदशथनाचा ऄभाव 

2) शेतमाल ईत्पादनाच्या कायथक्षेिात धान्य साठवणूकीकरीता गोदामांची ईपलब्धता नसणे. 

3) ऄचानक ईदभवणाऱ्या खचाथसाठी रोख पैशांची गरज. 

4) हगंाम नसताना बाजारभावाची ऄतनतश्चतता. 

5) बाजारभावाची मातहती तमळण्याची सुतवधा ईपलब्ध नसणे, की ज्यामुळे धान्य तवकायच ेकी साठवायच े

याबाबत योग्य तनणथय न घेता येणे. 

 

सहकारी ससं्थाकंड ेगोदाम पावती योजनचेी सद्यतस्थती:  

राज्यात सुमारे 23655 सहकारी संस्थांकड ेगावस्तरावर 100 त े500 मे.र्न क्षमतचेी गोदामे ऄसून त्यांची 

साठवण क्षमता 4 लाख मे.र्नापेक्षा जास्त अह.े या गोदामांपैकी बरीचशी गोदामे ईपयोगात नाही ऄथवा बंद 

ऄवस्थेत ऄसून त्यांना दरुुस्तीची अवश्यकता अह.े तसचे काही गोदामांचा ईपयोग धान्य साठवण्याऐवजी 

आतर कारणांसाठी होतो. परंत ू सदर गोदामांची ऄत्यंत कमी खचाथत दरुुस्ती करुन लहान व ऄल्पभुधारक 

शेतकऱ्यांच ेधान्य साठवणूकीसाठी सदर गोदामे ईपयोगात अणण्यास खूप मोठा वाव ऄसून त्याद्वारे सहकारी 

संस्थांच ेईत्पन्न वाढू शकते. 

 

गोदाम पावती योजनमेध्य ेखालील महत्वपणूथ बाबींचा समावशे अह:े 

ऄ) सहकारी ससं्थाचं्या ऄतस्तत्वात ऄसलले्या गोदामाचं े नतूनीकरण 

या घर्कांतगथत गोदामांचे क्लस्र्र तयार केल ेजाणार ऄसून त्याची क्षमता सुमारे 2000 मे. र्न ऄसेल.  मुख्य 

गोदामापासून 4 दक.मी. ऄंतराच्या कक्षेत ऄसणाऱ्या प्राथतमक कृतष सहकारी संस्था (PACS) / शेतकरी 

ईत्पादक कंपनी (FPC) यांना जुन्या गोदामांची डागडुजी करण्यासाठी प्रकल्पातून व्यवसाय अराखडयातील 

ककमतीच्या 60% (ऄंदाजे 6 लाख) ऄनुदान ईपलब्ध करुन ददल े जाइल. स्वच्छता व प्रतवारी कें द्रासाठी 

सेपरेर्र, संगणक व वजनकारे् या मतशनरी व यंिसामुग्री खरेदीकरीता अर्मथक सहाय्य स्मार्थ प्रकल्पातून ददल े

जाणार अह.े प्राथतमक कृतष सहकारी संस्थेकडील (PACS) 400 ते 500 मे.र्न. क्षमतेच्या गोदामांचा वापर 

शेतमाल साठवूण करणेसाठी कोलॅर्रल मॅनेजमेन्र् सर्मव्हसेस यांची मदत घेतली जाणार अह.े कोलॅर्रल 

मॅनेजमेन्र् सर्मव्हससे या तवषयात कामकाज करणाऱ्या संस्था तवतवध कायथकारी ससं्थांसाठी वखार पावती 

योजना राबतवण्याच ेकाम करतील. सदर संस्थांमाफथ त गोदामांचे व्यवस्थापन करणे, वखार पावती ईपलब्ध 

करुन दणेे, बॅकांमाफथ त कजथतारणाकरीता ऄथथसहाय्य दणेे, गोदामातील मालाचे संरक्षण करणे, मालाची तवक्री 

व्यवस्था पाहणे आत्यादी कामकाज केले जाणार अह.े याकरीता कोलॅर्रल मॅनेजमेन्र् सर्मव्हसेस (सी.एम.ए- 

सेवापुरवठादार संस्था) यांचे वार्मषक फी (ऄंदातजत रु.3.24 लाख) एवढे ऄनुदान प्रकल्पामाफथ त दणे्यात 
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येणार अह.े यापध्दतीने महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 168 गोदामांचे नुतनीकरण करुन सहकारी संस्था/शेतकरी 

ईत्पादक कंपन्या यांच ेईत्पन्न वाढतवण्याच्या दषृ्टीने तनयोजन करण्यात अलेल ेअह.े 

 

ब) नवीन गोदामाचंी तनर्ममती 

सहकारी संस्थांकडील गोदामांचे नूतनीकरण केल्यामुळे वखार पावती योजनेची ऄंमलबजावणी करणे 

सोइस्कर होउ शकेल. यामुळे संस्थेच्या अर्मथक ईलाढालीमध्ये वाढ संभवत.े या ऄनुभवाच्या व पाितेच्या 

ऄर्ी व शतीनुसार सदर ससं्था नवीन गोदाम ईभारुन व्यवसाय वृध्दीगंत करणेसाठी प्रयत्न करु शकते. 

त्याऄनुषंगान े प्रकल्पाने नवीन गोदाम ईभारणीसाठी सदर घर्काची तनर्ममती केली ऄसून, ज्या संस्थांनी 

स्वत:कडील ऄतस्तत्वात ऄसलेल्या गोदामांचे नूतनीकरण करुन वखार पावती योजनेची प्रभावी 

ऄंमलबजावणी करुन व्यवसाय वृध्दींगत केला अह े ऄशा संस्थांना नवीन गोदाम ईभारणी करण्याकरीता 

प्रकल्पामाफथ त ऄथथसहाय्य दणे्यात येणार अह.े त्यानुसार  सुमारे 33 (क्षमता 1000 र्न) नवीन गोदामांची 

तनर्ममती करण्यात येणार ऄसून त्या अधारे संबधीत संस्थाच ेअर्मथक ईत्पन्न वाढतवण्याचे तनयोजन करण्यात 

अल ेअह.े नतवन गोदाम ईभारणी करण्यासाठी प्रकल्पातून व्यवसाय अराखडयातील ककमतीच्या 60% ( 

ऄंदाजे 45 लाख) ऄनुदान ईपलब्ध करुन ददले जाणार अह.े 

 

क) आंर्रनरे् व आतर साधनाचं्या माध्यमातनु गोदामाचं ेव्यवस्थापन (IoT- Internet of Things) 

 गोदामांचे व्यवस्थापन ईत्कृष्ट पध्दतीन ेकरण्यासाठी प्रायोतगक  तत्वावर IoT तंिज्ञानाचा वापर. 

 यामध्य े प्रामुख्याने CCTV, Alarm, RFID Tags,  Wireless Beacons, Door Safety 

Alarm, Temperature & Motion Sensor,  Smoke-Detector आ. प्रकारच े ऄत्याधुतनक 

साधनांचा गोदामांच्या सुरतक्षततसेाठी वापर. 

 गोदाम व्यवस्थापनासाठी अधुतनक प्रकारच ेसॅाफ्र्वेऄर. 

 गोदाम व्यवस्थापन प्रदक्रयेमध्ये  सदर तंिज्ञानामुळे संपुणथ पूरवठा साखळीचे ईत्कृष्ट व्यवस्थापन व  

ख-या मातहतीच े संकलन. 

 पतहल्या र्प्प्यात 10 गोदामांमध्य ेप्रायोतगक तत्वावर IoT तंिज्ञानाचा वापर करण्याच ेप्रस्तातवत. 

 

स्मार्थ प्रकल्पातील गोदाम पावती योजनते समातवष्ठ होण्यासाठी सहकारी ससं्थाकरीता पाितचे्या ऄर्ी  

तनदेशाकं 
प्राथतमक कृतष 

पतपरुवठा ससं्था 
ससं्थचे्या पाितचे्या ऄर्ी गणुाकं 

सभासद संख्या 

(कमीत कमी) 
250 सभासद संख्या / भागधारक अवश्यक 

मुल्यसाखळीमध्ये 

कामाचा ऄनुभव 
< 50 % 

सदर संस्थेची मोका तपासणी अतण 

शासनाचा संबंधींत तवभाग 
अवश्यक 

संस्था व्यवस्थापन बाबी <   1 

वार्मषक सवथसाधारण सभा  (वार्मषक 

सवथसाधारण सभेचा ऄहवाल / 

आततवृत्त संचालक मंडळाच्या 

सहीतशक्कयासह) 

अवश्यक 

अर्मथक व्यवस्थापन 01 अर्मथक वषथ लेखापरीक्षणाचा ऄहवाल अवश्यक 

संस्थेकडील सुतवधा 

(तवक्री व्यवस्था, 
कमीत कमी 50%  संस्थेचे स्वंयमघोषणा पि 10% सभासद - 05 माकथ  
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तनदेशाकं 
प्राथतमक कृतष 

पतपरुवठा ससं्था 
ससं्थचे्या पाितचे्या ऄर्ी गणुाकं 

कजथसुतवधा, शेतीतवषयक 

सल्ला, ईपलब्ध 

साधनसामुग्री) 

 

सभासद यापैकी एका 

सुतवधेचा लाभाथी 

ऄसण ेअवश्यक 

20% सभासद - 10 माकथ  

30% सभासद - 15 माकथ  

>40% सभासद -20 माकथ  

संस्थेचा अर्मथक 

पतपुरवठा /व्यवस्थापन 

बाबतचा ऄनुभव 

कजथ पुरवठा / कमीत 

कमी 100 लाख 
लेखातवषयक ऄहवाल 

10लाख - 05 माकथ  

20 लाख - 10 माकथ  

30 लाख - 15 माकथ  

>40 लाख -20 माकथ  

नातवन्यपूवथ लक्षांकीत 

मुल्यसाखळी (तंिज्ञान, 

सेदद्रयशेती,ऄपारंपारीक 

उजेचा वापर, मुल्यवधथन) 

सभासदाचा झालेला 

फायदा (%) 

सदर संस्थेची मोका तपासणी अतण 

शासनाचा संबंधींत तवभाग 

10% सभासद - 05 माकथ  

20% सभासद - 10 माकथ  

30% सभासद - 15 माकथ  

>40% सभासद -20 माकथ  

 

आतर तवभागाच्या 

योजनांचा सहभाग 

सभासदाचा झालेला 

फायदा (%) 

सदर संस्थेची मोका तपासणी अतण 

शासनाचा संबंधींत तवभाग 

10% सभासद - 05 माकथ  

20% सभासद - 10 माकथ  

30% सभासद - 15 माकथ  

>40% सभासद -20 माकथ  
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गोदामामध े शतेकऱ्याचं्या शतेमालाची साठवणकू करण,े गोदाम पावती अधारीत कजथ ईपलब्ध करून 

घणेेबाबत तक्ता   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

C ६.६ सीएलएफ / एफपीओसाठी गोदाम अतण गोदाम पावती अधाररत तवत्तपरुवठा: 

 

गोदाम अतण गोदाम पावती तवत्तपुरवठा हा कृषी मूल्य साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग अह.े अधुतनक 

वैज्ञातनकदषृ्या संरचना केलले्या गोदामांमधील शेतमाल साठवणुकीमुळे सीएलएफ / एफपीओ  व  यामधील 

मतहला सभासद शेतकऱ्यांच ेतपक काढणीपश्चात होणारे  नुकसान कमी करता येउ शकेल व  साठवणुकीची 

सुतवधा नसल्यामुळे ज्या मतहलांना अपला शेतमाल तमळेल त्या भावाला तवकावा लागून होणारे अर्मथक 

नुकसान गोदाम ईभारणीमुळे र्ाळता येउ शकेल. वेऄरहाईपसग अतण कृषी मूल्यवधथन कायाथत मतहलांचा 

सहभाग तुलननेे पुरुषांपेक्षा कमी अह,े जरी मतहला या कृषी ईत्पादनामध्ये सक्रीयररत्या कायथरत ऄसल्या तरी 

त्यांना कृषी मूल्य साखळीतील काढणीपश्चात ईपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी तमळत नाही. जमीन 

मालकी ह ेयामागील मयाथददत घर्कांपैकी एक प्रमुख  कारण अह ेज्यामुळे मतहलांना तमळणाऱ्या ऄतधकतम 

लाभांपासून वंतचत राहावे लागते. 

CMA ऴेतकऱ्याश गोदाम 

ऩाळती (Warehouse 

Receipt WHR) अदा करेऱ 

गोदामांच ेव्यळस्थाऩन 
आणि  गोदाम ऩाळती 
देिारी शंस्था (CMA) 

CMA कृणि ऩतशंस्थेच्या 
गोदामांमध्ये शाठळिूक 

व्यळस्थाऩन कामकाज 

करेऱ 

ऴेतकरी गोदाम ऩाळती (WHR) 
च्या तारिाळर cma च्या 
शषाय्याने बँकेकडून कजय  
घेईऱ

ऴतेकरी उत्ऩादक/शभाशद  

ऴेतमाऱ स्ळच्छता आिि 
प्रतळारी ळ शाठळिूक ऴुल्क 

PACS ऱा अदा करेऱ. 

प्राथममक  कृवव ऩतशंस्थेच्या 
माऱकीच ेगोदाम 

      बॅंक  

कृषि पतसंस्था (PACS) स्तरावर प्रकल्पाची प्रमुख वैषिष्ठ्ये  

 PACS मार्फ त सदस्ाांसाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रशिक्षण.  

 स्वच्छता व प्रतवारी यांत्र सेवा.  

 िेतमाल साठवणूक सेवा.  

 तारण कजय उपलब्ध करून देणे सेवा.  

 बाजारपेठ जोडणी (Market Linkage)  

 भशवष्यामधे्य Collateral Management Agency सेवा.  
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महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान (एमएसअरएलएम ) तह ग्राम तवकास तवभाग, महाराष्ट्र शासन 

ऄंतगथत स्थापन नोंदणीकृत सोसायर्ी अह.े महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयानाऄंतगथत मतहलाचं े

बचत गात स्थापन करण्यात अले अहते व गावस्तरावर ग्रामसंघ व प्रभागस्तरावर प्रभागसंघ स्थापन 

करण्यात अले अहते. प्रभागसंघामाफथ त मतहला बचत गर्ांना समुदाय गंुतवणूक तनधी ईपलब्ध करून ददला 

जातो. हा तनधी मतहलानंा त्यांची ईपजीतवका बळकर् करण्यासाठी दफरता तनधी स्वरुपात ईपलब्ध करून 

ददला जातो. प्रभाग संघामाफथ त कृषी तवस्तार सेवा दणे्याकररता तज्ञ समुदाय संसाधन व्यक्तींची नेमणूक 

करण्यात अली ऄसून त्याचंेमाफथ त कृषी तनतवष्ठाची एकतित खरेदी तसचे संकलन कें द्रांमाफथ त शेतमाल 

संकलन प्रतवारी व तवक्री करण्यात यते अह.े संकतलत केलेला शेतमाल गोदामामध्ये साठवणूक करण्यामध्य े

त्यांना तवशेष ऄडचणींचा सामना करावा लागत अह.े  

 

सध्यतस्थतीत खूप कमी प्रभागसंघ अपल्या सभासद मतहला शेतकऱ्यानंा शेतमाल साठवणुकीसाठी सरकारी व 

खासगी गोदामांमध्ये जागा ईपलब्ध करून दउे शकत अहते यामागे तवशेषता या गोदामांचे रठकाण ह े

गावापासून दरू तालुक्याच्या ककवा तजल्ह्याच्या रठकाणी ऄसल्याकारणाने त्यांना शेतमाल साठवणुकीसाठी 

ऄडचणींचा सामना करावा लागत अह.े त्याकररता प्रभागसंघामाफथ त गावामध्येच ६५५ मेरट्रक र्न क्षमतचे े

गोदाम ईभारणी करून शेतमालाचे काढणीपश्चातहोणारे नुकसान र्ाळून त्यांना धान्य तारण योजनचेा लाभ 

तमळवून दवेून मतहला शेतकऱ्यांच्या ईत्पन्नामध्ये वाढ करता येउ शकते व कृषी मूल्य साखळीमध्ये मतहलाच 

सहभाग वाढवता येउ शकेल.  

 

ईद्देश: 

अ) सीएलएफ अतण त्याचं्या सदस्य मतहला शेतकरी यानंा अधुतनक, वैज्ञातनक गोदामांमध्ये शेतमाल 

साठवणुकीची संधी ईपलब्ध करून दणेे.  

ब) गोदाम पावती तवत्तपुरवठा करून मतहला शेतकऱ्यांना पतपुरवठा ईपलब्ध करून दणेे. 

क) मतहलांना ऄनकूुल गोदाम व्यवस्थापन प्रणाली तयार करणे, ज्यामुळे मतहलांची माकेर् पॅरामीर्सथ 

तवषयीची समज सुधारून त्यांचा सहभाग सुलभ होइल. 

ड) शेतमालाचे मूल्यवधथन करण्याकररता गोदामांजवळ साफसफाइ अतण ग्रेपडग सुतवधा तनमाथण करणे. 

 

सीबीओ ( प्रभागसघं / शतेकरी ईत्पादक ससं्था ) तनवड –  

सीबीओ (प्रभागसंघ / शेतकरी ईत्पादक संस्था) तनवड खालील तनकषांवर अधाररत ऄसेल: 

ऄ) सीबीओच्या सदस्यत्वाचा अधार :  एफपीओसाठी दकमान सभासदत्व 500 ऄसेल 

   अतण सीएलएफची दकमान सदस्यता 1000 ऄसेल 

ब) प्रभागसंघ/शेतकरी ईत्पादक संस्था याचंेकड ेप्रकल्पामध्ये तनवडलेल्या तपकांच ेतवक्रीयोग्य      ईत्पादन 

ऄसणे अवश्यक अह.े  

क) प्रभागसंघ/शेतकरी ईत्पादक संस्था यांचेकड ेगोदाम बांधण्यासाठी स्वतःची ककवा लीजवर जतमनीची 

ईपलब्धता ऄसणे अवश्यक अह.े  

ड) प्रभागसंघ/शेतकरी ईत्पादक संस्था यांची अर्मथक ईलाढाली मध्ये वषथ दर वषथ सकारात्मक वाढ ऄसणे 

अवश्यक अह.े 

 

वरील तनकषांवर अधाररत सीबीओ चे मूल्यांकन केले जाइल अतण त्या ऄंतगथत सीबीओ तनवड केली जाइल. 
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सीएमए भागीदाराची तनवड 

ऄ) सीएमए जोडीदाराची तनवड कॉल फॉर प्रोपोजल द्वारे होइल.  

अ) तनवडलेले सीबीओ आच्छुक सीएमए भागीदाराची तनवड करून त्यांच्यासोबत वार्ाघार्ी करतील 

अतण सीएमए  प्रस्ताव ऄंततम करतील. तह प्रदक्रया सुलभ होण्याकररता एम एस अर एल एम माफथ त 

सीबीओ व सीएमए जोडीदाराची तनवड प्रदक्रया व त्यांचा प्रकल्प संकल्पना तयार करण्याकररता अर 

र्ी एस जी सोबत समन्वय साधण्यात येइल.  

आ) गोदाम व्यवस्थापन  शुल्क व सीएमए एजन्सीद्वारे अकारलेले व्यवस्थापन शुल्क यासाठी तनवडलेल्या  

सीबीओ  थेर् सीएमए भागीदारासोबत वार्ाघार्ी करून सदरचे शुल्क तनतश्चत करतील.  

इ) प्रभागसंघ  / शेतकरी ईत्पादक संस्था गोदाम बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ  ककवा 

तत्सम संस्थाचं्या सेवा घेवू शकतात.  

 

ईप-घर्क क 2.3 धान्य गोदाम अधाररत ईप प्रकल्प-  

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ ह ेवेऄरहौपसग कॉपोरेशन ॲक्र् 1962 या कायद्यान्वयें स्थातपत झाल ेऄसून, 

या महामंडळाचे 50% भागभांडवल महाराष्ट्र शासनाच े व 50% भागभांडवल कें दद्रय वखार महामंडळाचे 

अह.े महामंडळाच्या कामकाजावर तनयंिणाच े कामकाज महाराष्ट्र शासनाकडून केले जात.े महामंडळाची 

राज्यात 195 वखारकें द्र े ऄतस्तत्वात ऄसून त्यायोगे एकूण साठवणूक क्षमता 16.50 लाख मे.र्न ऄसून  

कायद्यात ऄंतभूथत केलेल्या कायाथनुसार महामंडळ कायथरत अह.े द्रोणातगरी नोड येथे अयात-तनयाथत सुतवधा 

कें द्र, शुल्कबंध वखारी तसचे पनवेल येथे शीतगृह कायाथतन्वत करण्यात अल े अह.े साठवणूक सुतवधेसह 

वखारपावती तारण ऊण योजना राज्यात राबतवली जात.े 

राज्य शासनातफे कृतष तवभागांतगथत Maharashtra State Agricultural and Rural Transformation 

Project (SMART) (महाराष्ट्र राज्य कृतष व ग्रामीण पररवतथन प्रकल्प) राबतवण्यात येत ऄसून त्यामध्ये 

वखार महामंडळाने सदक्रय सहभाग अह.े कृतष क्षेिामध्ये सुगी पश्चात व्यवस्थापन तसेच कृतष 

व्यवसायवाढीकररता त्यासंदभाथतील अव्हान,े संधी याकररता शेतकरी कंपन्या, बचत गर् आ.ना समातवष्ट करुन 

त्याची क्षमतावृध्दी करणे तसेच कृतष व्यवसायाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा तवकास ह ेईदद्दष्ट अह.े 

1) राज्यातील शेतकरी ईत्पादक कंपन्या तसेच सामातयक मालकी ऄसलेल्या संस्था (CBO) गांव 

पातळीवर तवतवध कायथकारी सहकारी संस्था यांचे ताब्यातील सद्यतस्थतीतील गोदामांची दरुुस्ती 

तथा अधुतनकीकरण करुन शास्त्रशुध्द शेतमाल साठवणुकीसाठी वापर करण्याच ेप्रयोजन अह.े सदर 

प्रस्तावावर वखार महामंडळामाफथ त तांतिक मागथदशथन करण्यात येणार अह.े 

2) राज्यातील वखार महामंडळातफे शेतकरी बांधवांकररता त्यांचा शेतमाल शास्त्रोक्त पध्दतीन े

साठवणुकीसाठी गोदामे ईपलब्ध करुन दणे्यात अलेली अहते. तसेच सदर गोदामांवर वखारपावती 

योजना दखेील राबतवण्यात अलेली अह.े ऄन्नधान्याची शास्त्रशुध्द पध्दतीने साठवणूक करण्याच े

काम महामंडळामाफथ त केले जात.े सदर कामाची पध्दत आतर गोदामांमध्ये दखेील होण्याकररता 

कमथचारी/ऄतधकारी यांना प्रतशक्षण दणे्याचे तनयोजन अह.े त्याकररता 3 ते 5 ददवसांचा प्रतशक्षण 

कालावधी हाती घेण्यात अला ऄसून सदर कामकाज वखार महामंडळामाफथ त करण्यात येणार अह.े 

3) तवदभाथतील शेतकरी कंपन्या कांचनी फामथर प्रोडयुसर कंपनी तल, यांचा गोदाम ईभारणीचा प्रस्ताव 

PCMC माफथ त मान्य करण्यात अला ऄसून सदर प्रकल्पामध्ये वखार महामंडळामाफथ त 10,000 
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मे.र्नाचे गोदाम ईभारणी जसे की, तचमोरा तज.चंद्रपूर येथून करण्यात येणार अह.े सदर काम वखार 

महामंडळामाफथ त चालतवण्यात येणार ऄसून कांचनी फामथर प्रोडयुसर कंपनी तल, यांनी तसचे 

पररसरातील शेतकरी व व्यापारी यांना शास्त्रशुध्द साठवणुकीची सुतवधा तसेच तारण ऊण कजथ 

योजनेचा लाभ होणार अह.े   

4) महामंडळाच्या गोदामातील कामकाज संगणकीकृत ऄसल्यान े वखारपावती योजना ऑनलाइन 

वेऄरहाउस योजनेंतगथत तातडीन े (paperless) तारण ऊण योजना राबतवण्याकररता महामंडळ 

प्रयत्नशील ऄसून शेतकरी बांधवांना गोदामामध्ये शेतमाल साठवणूक केल्याबरोबर त्यांच्या बँक 

खात्यामध्य े तारण ऊण जमा होणारा अह.े त्यामुळे शेतक-यांचा अत्मतवश्वास वाढून मालाची 

ऄनावश्यक तवक्री त्याचबरोबर सावकारी आ.स अळा बसावा ऄसे ईदद्दष्ट अह.े  

5) सध्या मोठया प्रमाणात ऄन्नधान्य साठवणुकीची सुतवधा ऄत्यंत कमी जागेत ईत्पादन ऄसणा-या 

क्षेिात ईदा. सायलो ईभारणीचे तनयोजन अह.े सदर सुतवधा ईभारुन पररसरातील शेतकरी 

बांधवांना शेतमाल साठवणूक करुन तसेच पुढील प्रदक्रया ईद्योगास पाठतवण्याची सोय ईपलब्ध 

झाल्यास धान्याचे नुकसान नगण्य होउन, वाहतूक, पॅककग आ. खचथ र्ाळता ंयेउन शेतक-यांना जादा 

दर तमळण्याची शक्यता अह.े प्रामुख्याने सोयाबीनकररता लातूर, यवतामळ, परभणी तजल्हा तसेच 

मका साठवणुकीकररता तनयोजन अह.े सदर योजना Block Chain (महाेंृखला) संकल्पनेतनू 

होणार अह.े 

6) राज्यात मंुबइ ते नागपूर या महामागाथचे प्रकल्पाचे कामकाज सुरु ऄसून त्यायोगे महामंडळाची नवीन 

वखारकें द्र ेईदयास येणार ऄसून, त्यामध्य ेगोदामे, शीतगृह ेआ.प्रकल्प ईभ ेकरण्याच ेप्रस्तातवत अह.े 

सदर प्रस्तावाची रुपरेषेचा तपशीलवार व्यवहायथता ऄभ्यास ऄहवाल (feasibility study report) 

प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळातफे सदर अर्मथक बाबींवर गोदामे, शीतगृह,े लॉतजतस्र्क प्रकल्प 

ईभारण्याच ेतनयोजन अह.े 

 

ईप-घर्क क.3 : ककमत जोखीम व्यवस्थापन सहाय्य  

शेतकऱ्यांना ककमतीच्या चढ-ईतारांमुळे तनमाथण होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाने तवतवध 

हस्तक्षेपाची अखणी केली अह.े  या घर्काखाली पुढील हस्तक्षेप प्रस्तातवत अहतेः  

ऄ. 

क्र. 
प्रस्तातवत हस्तक्षपे 

 

कस े/ सतंक्षप्त वणथन 

 

1 
जोखीम तनवारण कक्ष / हपेजग 
डसे्कची स्थापना 

पुरवठा मागणीच्या ऄंदाजानुसार पीक तनहाय संकर्कालीन 

व्यवस्थापन योजना करणे, तसेच सावथजतनक खरेदी प्रणालींचा 

वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यानंा व राज्यांना सल्ला दणेे. 

2 
गुणवत्ता/ककमत वाद तनराकरण 
करणे (प्रायोतगक)  

महाराष्ट्र सहकार तवकास महामंडळाने राज्यातील अतण बाहरेील 
मुख्य बाजारामध्ये गुणवत्ता तनरीक्षणासाठी  संस्था /तनरीक्षक 

नेमलेले अहते. ते खरेदीदारास भेर् दउेन, वस्तुतस्थतीची पडताळणी 

करतील अतण समस्यांचे तनराकरण करतील. 

4 
खरेदीदाराची  के्रतडर् जोखीम 
रेटर्ग यंिणा तयार करणे 

जागततक बँक खरेदीच्या मागथदशथक सूचनेनूसार सवके्षण करणे अतण 
के्रतडर् जोखमीसाठी नाशवंत ईत्पादनांच्या मुख्य खरेदीदारांच े

मूल्यांकन करणे.   

6 
आलेक्ट्रॉतनक रे्हळेणी  यंिणा 
(प्रायोतगक) 

जागततक बँक खरेदीच्या मागथदशथक सूचनेनूसार. 
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ऄ. 

क्र. 
प्रस्तातवत हस्तक्षपे 

 

कस े/ सतंक्षप्त वणथन 

 

7 
फ्युचसथ माकेर् मध्ये व्यवहार 
करण्यामधील संधी व ऄडचणी 
यांचा ऄभ्यास करणे.  

प्रकल्पाच्या खरेदी मागथदशथक सूचनानंुसार तनयुक्त केलेल्या 

एजन्सीमाफथ त ऄभ्यास केला जाइल. 

8 
शेतकरी गर् व राज्य शासन संस्था 
यांचे फ्युचसथ माकेर् मधील 
व्यवहार (प्रायोतगक)  

शेतकरी गर् व राज्य शासन संस्था यांना तांतिक सहाय्य.  

 

 

जोखीम तनवारण कक्ष (RMC) 

जोखीम तनवारण कक्ष (अरएमसी) कृषी तवभाग, महाॲग्रीरे्क यांच्यासमवेत होणाऱ्या एकूण जोखीम 

व्यवस्थापन योजनेचा एक भाग म्हणून स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अह.े समुदाय अधारीत संस्था / शेतकरी 

अतण राज्य ऄतधकारी यांना वेळोवेळी बाजार-अधाररत जोखीम व्यवस्थापन साधने  प्रस्तातवत करणे हा 

मुख्य हते ू अह.े राज्यातील प्रमुख पीकांसाठी संकर् व्यवस्थापन योजना (सीएमपी) तयार करण्यासाठी 

अरएमसी जबाबदार ऄसेल. या योजना दकमतींच्या ऄंदाजावर अधाररत शेतक-यांनी केव्हा साठा करावा व 

केव्हा तवक्री करावी याचा शेतक-यांना सल्ला दणे्यासाठी करण्यात येतील.  त्यातशवाय फ्युचसथ मधील 

व्यवहार व हपेजग करण्याच्या योजनासुद्धा करण्यात येतील. यासाठी अवश्यक ऄसलेले बाजार अतण 

ककमतीच ेतवशे्लषण भारतीय कृतष पणन मातहती व तवशे्लषण कें द्र प्रदान करेल. 

 

जोखीम तनवारण कक्ष हपेजग डसे्क ऑपरेर् करेल अतण सलंग्न तवभागांच्या कमथचार यांना अतण जोखीम कमी 

करण्याच्या ईपायांवर आतर भागधारकांना प्रतशक्षण दइेल. हपेजग डसे्कमध्ये फ्युचसथ एक्शेंज व हपेजग/ऑप्शन  

मध्ये ऄनुभव ऄसणा-या व्यावसातयकांचा समावेश ऄसेल. राष्ट्रीय व अंतर-राष्ट्रीय फ्युचसथ मध्ये होणारे 

दकमतींतील चढ-ईतार व त्यापाठीमागील मुलभूत कारणे यांचा ते सतत ऄभ्यास करतील व ते संबंतधताना 

(शेतकरी गर् व राज्य शासन) एक्शेंज मधील व्यवहारासबंंधी सतत मागथदशथन व मदत करतील.      

 

या ईपक्रमात कायथशाळा, वेतबनार अतण गर् चचाथ यासारख्या तवतवध माध्यमांचा ईपयोग करून   फ्युचसथ 

टे्रपडग मध्ये भाग घेणार या तवतवध संलग्न तवभाग, समुदाय अधारीत संस्था अतण त्याच्या सदस्यांच्या क्षमता 

वाढतवण्याची कल्पना अह.े या तवस्तार ईपक्रमांद्वारे त्यांचे तवतवध साधनांच े ज्ञान वाढेल अतण जोखीम 

तनवारण कक्षान ेवेळोवेळी केलेल्या सूचनांमुळ. होणारे फायद ेव त्यांच्या मयाथदा कळण्यास मदत होइल.  

 

या कक्षाद्वारे  मतहला-समुदाय अधारीत संस्थांच्या  क्षमता वाढतवणारे तवशेष कायथक्रम तवकतसत केल े

जातील. यामुळे मतहलानासुद्धा फ्युचसथमध्ये व्यवहार करणे शक्य होइल.   प्रकल्पांतगथत मतहला 

समावेशकतेची अवश्यकता ऄधोरेतखत केली गेली अह.े ती या ईपघर्कातसदु्धा पूणथ केली जाइल. 

ऄंमलबजावणीस मदत करण्यासाठी 25 तजल्हा रठकाणी प्रत्येकी एक क्षेिस्तरीय कृषी पणन ऄतधकारी 

प्रस्तातवत अह.े पथदशी जोखीम कमी करण्याचा कायथक्रम राबतवला जाइल अतण अलेल्या ऄनुभवांवर 

अधाररत  सातहत्य तयार करुन सवथ भागधारकांच्या तहतासाठी स्थातनक भाषेत ईपलब्ध करुन दणे्यात येइल.   
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प्रकल्प घर्क ड १  

 सदरचा प्रकल्पाच्या ऄंमलबजावणीसाठी कृषी तवभाग हा नोडल तवभाग ऄसून त्यासह खालील सात 

तवभागांचा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष (संलग्न यंिणांच्या माध्यमातून) सहभाग राहणार अहे - 1) कृषी; 2) कृषी 

पणन; 3) सहकार; 4) पशुसंवधथन; 5) ग्राम तवकास; 6) मतहला व बाल तवकास अतण 7) नगर तवकास.   

प्रकल्प ऄंमलबजावणीमध्ये संलग्न यंिणा – 1) महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ; 2) महाराष्ट्र राज्य वखार 

महामंडळ; 3) महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस ईत्पादक पणन महासंघ; 4) महाराष्ट्र सहकार तवकास 

महामंडळ; 5) महाराष्ट्र ग्रामीण तजवनोन्नती ऄतभयान; 6) मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ; 7) ग्राम 

सामातजक पररवतथन ऄतभयान अतण 8) पुणे महानगरपातलका.  

 या सवथ यंिणांमध्ये योग्य समन्वय साधून प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी तवतहत कालमयाथदते होण्याच्या 

दषृ्टीने सतचव कृषी यांच्या ऄध्यक्षतेखाली स्वतंि सोसायर्ी स्थापन करण्यात अलेली अह.े सवथ सहभागी 

यंिणांचे प्रमुख या सोसायर्ीच्या गव्हर्ननग कौतन्सलच ेसदस्य अहते. या सोसायर्ीच्या ऄंतगथत एक “प्रकल्प 

समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष” अतण सवथ संलग्न तवभागांमध्ये “प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष” स्थापन करण्यात 

अलेले अहते. त्याचबरोबर तवभातगय अतण तजल्हा पातळीवरही प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष स्थापन 

करण्यात येणार अहते.  

 राज्यस्तरावर प्रकल्प संतनयंिणाच्या दतृष्टकोनातून मा. मुख्य सतचव यांच्या ऄध्यक्षतेखाली सूकाण ू

सतमती स्थापन करण्यात अली ऄसून धोरणात्मक बाबी, प्रकल्प व वार्मषक अराखड्यास मान्यता, तवतवध 

तवभागातील समन्वय साधण्याचे काम ही सतमती करेल. 

प्रकल्प घर्क ड 2 - प्रकल्पामध्य/े स्पधाथत्मक कृतषमलू्यसाखळीमध्य े मतहलाचंा सहभाग वाढतवण्याकरीता 

तवशषे धोरण (Gender Strategy) 

मतहलांचा कृतष मूल्यसाखळीमधील सहभाग जाणून घेण्याच्या ईद्दशेाने प्रकल्पाद्वारे राज्यामध्य े “सामातजक 

मूल्यांकन ऄभ्यास” करण्यात अला. सदर ऄभ्यासामध्य ेखालील बाबी तनदशथनास अल्या. 

1. तवतवध तपकांच्या ईत्पादनामध्ये मतहलांचा लक्षणीय सहभाग अह.े परंतु त्याची औपचारीक नोंद 

घेतली जात नाही.  

2. कृतष मूल्यसाखळीच्या काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन प्रदक्रयेमध्ये मतहलांचा नगण्य सहभाग 

अह.े  

3. तवतवध कृतष तवषयक संसाधनापयांत ईदा. बी-बीयाणे, खते, औषधे, तंिज्ञान,शेती ऄवजारे, तवस्तार 

सेवा, बँकेचे कजथ, बाजारपेठ आ. बाबतीत मतहलांची पोच ऄत्यल्प अह.े  

4. सामातजक मूल्यांकन ऄभ्यासामध्ये केवळ ९ र्के्क मतहलांचा नावावर शेती ऄसल्याचे अढळून अले.  

मतहलांचा नावावर शेती नसल्यामुळे बँकेचे कजथ, तवतवध शासकीय योजना, गोदाम तारण पावती, आ. 

लाभापासून त्या वंतचत ऄसल्याचे तनदशथनास अल.े  ह्याचा पररणाम म्हणून  त्यांचा कृतष 

मूल्यसाखळीऄंतगथत  ईत्पादनाच्या पुढील  र्प्प्यावर सहभाग नगण्य ददसून अला  .   

5. कृतषतवषयक मूल्यसाखळीच्या तवतवध र्प्प्याच्या तनणथय प्रदक्रयेमध्ये मतहलांचा सहभाग नगण्य अह.े 

कृतषतवषयक काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन प्रदक्रयेमध्ये प्रामुख्याने पुरुषांचे वचथस्व ऄसून 

समूहक, घाउक तवके्रत,े ऄतधकृत तवके्रत,े दकरकोळ तवके्रत,े तनयाथतदार आ. भूतमकेमध्ये  मतहलांचा 

सहभाग ऄत्यल्प अह.े  
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6. शेतकरी ईत्पादक संस्थामध्ये भागधारक व संचालक पदी मतहलांचा सहभाग ६५ र्के्क पयांत मयाथददत 

अह.े  

7. मतहलांची बाजार मातहती सेवा पयांत पोच मयाथददत. 

8. कृतष ईत्पादनामध्ये मतहलांचे प्रमुख योगदान ऄसून सुध्दा समान कामाकररता पुरुषांच्या तुलनेन े

कमी रोजगार ददला जातो. 

9. प्रभाग संघ व लोकसंचतलत साधन कें द्र यांचा कृतष अधारीत ईत्पादन एकिीकरण, काढणीपश्चात 

व्यवस्थापन व तवपणन याबाबत ऄनुभव मयाथददत अह.े 

पशुधन मूल्यसाखळीमध्ये, कृतष ईत्पादन व प्राथतमक प्रदक्रया ईद्योगांमध्ये मतहलांचा बहुतांश सहभाग अह.े 

सदर मतहलांचा काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन प्रदक्रयेमध्ये सहभाग वाढतवण्याच्या दषृ्टीने व स्पधाथत्मक 

कृतष मूल्य साखळीमध्ये सहभागी होण्याकररता  त्यांना सक्षम बनतवणे याकररता प्रकल्पाने तवशेष धोरण 

तयार केले अह.े सदर धोरणामध्ये खालील बाबींचा ऄंतभाथव करण्यात अला अह.े 

 

ऄ. प्रकल्प लाभाथी  

1. प्रकल्पाच्या एकूण लाभाथी समुदाय अधाररत संस्था पैकी दकमान ३५ र्के्क हया मतहलांच्या  संस्था 

ऄसतील. 

2. प्रकल्पामध्ये समातवष्ट होणा-या शेतकरी ईत्पादक संस्थामध्य ेईपप्रकल्प ऄखेरपयांत दकमान ३५  र्के्क 

मतहला भागधारक व  ६५  र्के्क मतहला संचालकांचा सहभाग ऄपेतक्षत अह.े 

ब. मतहला ईत्पादकाचंी शेतकरी  ईत्पादक ससं्था स्थापन करण ेव स्पधाथत्मक मलु्यसाखळी मध्य ेसहभागी 

होण्याच्या ऄनषुगंान ेक्षमता बाधंणी करण े(Bridge Technical Support ) 

   प्रकल्पामध्ये सहभागी होणा-या एकूण समुदाय अधाररत संस्थापैंकी दकमान ३५५ संस्था हया 

मतहलातभमुख ऄसणार अहते.  यामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान व मतहला 

अर्मथक तवकास महामंडळ यांनी स्थापन केलेल े प्रभाग संघ व लोकसंचालीत साधन कें द्र यांचा 

समावेश ऄसेल.  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान व मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ 

यांनी स्थापन केलेले प्रभाग संघ  व लोकसंचतलत साधन कें द्र यांमध्ये शेती ऄसणारे व तबगर शेती 

ऄसणा-या सदस्यांचा समावेश अह.े ह ेसभासद  तवतवध शेती व तबगर शेती अधाररत ईपजीतवका 

ईपक्रमांमधून ऄथाथजथन करत अहते.  त्याकररता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान व 

मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ यांचेमाफथ त त्याचंी क्षमता बांधणी करणे, त्यांना तवतवध शासकीय 

योजनांचा लाभ तमळवून दणेे तसेच त्यांच्या ईत्पादननांना बाजारपेठ तमळवून दणे्याकररता प्रयत्न 

केले जात अहते. प्रकल्पाच्या स्पधाथत्मक मुल्यसाखळीमध्ये सहभागी होण्याकररता सदर सदस्यातनू 

शेती ऄसणा-या सदस्यांना एकतित करुन प्रकल्पामफथ त ४५५  मतहला शेतकरी ईत्पादक संस्था 

स्थापन करण्यात येतील. सदर स्थापन झालेल्या संस्थाचे प्रभावीपणे कामकाज करण्याच्या ऄनुषंगान े

त्यांच्या प्रतशक्षण गरजा ओळखून त्याअधारे त्यांची तवतवध तवषयांवर क्षमता बांधणी केली जाइल. 

तसेच बाजार पेठे तभमुख ईत्पादन करणे, काढणीपश्चात व्यवस्थापन, तवपणन,बाजार मातहती सेवा 

याबाबतही ह्या संस्थांची क्षमता बांधणी केली जाइल .  

क. मतहला ईत्पादकाचंी/शतेकऱ्यांची  क्षमता बाधंणी  

ईपप्रकल्पामध्ये समातवष्ट होणारया शेतकरी ईत्पादक संस्थेमधील मतहला ईत्पादक यांचा 

काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन प्रदक्रयेमधील ऄनुभव मयाथददत अह.ेतसेच त्यांचा 

तनणथयप्रदक्रयेत ही सहभाग नगण्य अह े. त्यामुळे कृतष अधाररत मूल्यसाखळीच्या तवतवध घर्कांच्या 

ऄनुषंगान े क्षमता बांधणी ईदा. बाजारपेठतभमुख ईत्पादन, काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन, 
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बाजार मातहती सेवा , नेित्वगुण   आ. करण्यावर प्रकल्पातून तवशेष भर ददला जाणार अह.े सदर 

क्षमता बांधणी घर्कामध्ये तवतवध ऄभ्यास दौरे, शेती शाळा, कृतषतवषयक प्रात्यतक्षके, प्रतशक्षण  आ. 

चा समावेश ऄसेल. 

    

 ड. कृतष तवभाग ऄतधकारी/ कमथचारी वृंदाची क्षमता बाधंणी 

कृतष तवभाग हा या प्रकल्पाकरीता तशखर संस्था ऄसून कृतष तवभाग हा प्रामुख्याने “ कृतष तवस्तार सेवा” 

च्या माध्यमातून शेती ईत्पादन वाढतवण्याकररता कायथरत अह.े सदर तवभागामध्ये गावपातळीपासून ते 

राज्यपातळीपयांत ऄतधकारी व कमथचारी वृंदाचे जाळे कायथरत अह.े सदर प्रकल्पाऄंतगथत 

बाजारपेठेतभमुख ईत्पादन वाढतवणे व शेतकऱ्यांना बाजारपेठशी जोडणे या ऄनुषंगाने सवथ ऄतधकारी/ 

कमथचारी वृंदाची क्षमता बांधणी करण्यात येणार अह.े सदर क्षमता बांधणीमध्ये मतहलातभमुख  खालील 

बाबींवर तवशेष भर ददला जाणार अह.े 

 मतहलांचा कृतष ईत्पादनातील सहभाग लक्षात घेवून त्या अधारे शेती शाळा व प्रतशक्षण कायथक्रम 

तयार करणे व त्याची ऄंमलबजावणी करणे. 

 मतहला ईत्पादकांना कृतषव्यवसाय करण्याकरीता प्रोत्सातहत करणे.  

 मतहला संस्थांची कृतष तवपणन ऄन्वेषण सेवा पयांत पोच वाढतवणे. 

 मतहला ईत्पादक,पशुसखी व कृषी सखी यांची बाजारपेठेतभमुख ईत्पादन, कृतष तंिज्ञान 

काढणीपश्चात व्यवस्थापन, तवपणन,  बाजार मातहती सेवा यावर क्षमता बांधणी करणे. 

 आ. मतहलाचंा शतेजतमनीमध्य ेऄतधकार वाढतवण्याकरीता पथदशी ईपक्रम  

मतहलांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे कृतषतवषयक तवतवध संसाधन े ईदा. तवत्तपुरवठा, तंिज्ञान, 

तवस्तार सेवा, तवतवध शासकीय योजना, तारण कजथ पावती आ. लाभापासून मतहला वंतचत राहतात. 

कृतषतवषयक ईत्पादनामध्ये ईल्लेखनीय योगदान दवेूनही त्यांना शेतकरी ऄसण्याचे फायद े तमळत 

नाहीत. कृतष मूल्यसाखळीच्या काढणीपश्चात ईपक्रमामध्ये त्यांना  गुणवत्तापूवथक सहभाग घेता येत नाही 

अतण पयाथयाने याचा एकूणच कृतष घर्कावर पररणाम ददसून येतो. त्यामुळे प्रकल्पाऄंतगथत मतहलांचा 

शेतजतमनीमध्ये ऄतधकार वाढतवण्याकरीता प्रायोतगक तत्वावर  ईपक्रम राबतवण्यात येणार अह.े  

इ. स्मार्थ कॉर्न  

प्रकल्पाऄंतगथत “स्मार्थ कॉर्न” या ईपप्रकल्पामध्ये कापूस ईत्पादक (मतहला/पुरुष) सहभागी होणार ऄसून 

त्यांचे समूह तयार करुन त्यामाफथ त एकसमान धाग्याचा, काडीकचरा तवरहीत कापूस तनर्ममती करुन 

कापसाच्या धाग्याच्या गुणवत्तेवर अधारीत कापूस गाठींचे इ माकेर् प्लॅर्फॉमथ द्वारे तवक्री करण्यात 

येणार अह.े सदर ईपप्रकल्पामध्ये समातवष्ट होण्याकरीता मतहलांच्या नावावर शेती नसली तरी 

ईत्पादक मतहला/शेतकरी कुरंु्बातील मतहलांचा समावेश करण्यात येणार अह,े जेणेकरुन नावावर शेती 

नसल्यामुळे मतहला या प्रकल्पापासून वंतचत राहणार नाहीत.  

ई. आतर :ईपप्रकल्प तयार करण्याच्या प्रदक्रयेमध्ये मतहलांची  कृतष मूल्यसाखळीमधील भूतमका व ऄडचणी 

समजून घेण्याकररता त्यांच्याबरोबर चचाथ करुन   व त्यांच्या वेगळया गरजा लक्षात घेवून त्याप्रमाणे 

ईपप्रकल्प तयार केले जातील.प्रत्येक ईपप्रकल्पाच्या सवथ ईपक्रमांमध्ये दकमान 30 र्के्क मतहलांचा 

समावेश ऄसेल. (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती ऄतभयान व मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ 

वगळून ) 
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ड.३ प्रकल्प  सतंनयिंण व  मलू्यमापन प्रणाली 

प्रकल्पांतगथत राबतवल्या जाणाऱ्या  तवतवध घर्कांच ेप्रभावी  संतनयंिण व  मूल्यमापन होण्यासाठी प्रणाली 

तवकतसत  करण्याच े तनयोतजत अह.े ज्यायोगे प्रकल्पाची पररणामकारक ऄंमलबजावणी व  पुढील धोरण 

तनतश्चती सुलभ होइल. 

 

प्रकल्पातल्या वेगवेगळ्या घर्कांचे  अतण ईपक्रमांचे  संतनयंिण  ठेवणे, त्यांचे योग्य मूल्यांकन करणे, पुढील 

ऄंमलबजावणी करताना ईपयुक्त सूचना दणेे,  तसेच जागततक बँकेने  ठरवून ददलेल्या  तनदशेक (Result 

Framework Indicator) चे कालबद्ध पद्धतीने मोजणी तह कामे या प्रणाली ऄंतगथत करण्यात येणार अह.े 

मातहती तंिज्ञान प्रणाली (MIS)  तवकतसत करून प्रकल्पांतगत तयार होणाऱ्या मातहतीचे तवशे्लषण 

केल्यानंतर त्याच्या ज्ञानाचा ईपयोग  ऄंमलबजावणी  प्रदक्रयेमध्ये सुधारणा करण्यात येते.  

 

मातहती तंिज्ञान प्रणाली  तवकतसत करून प्रकल्पांतगत तयार होणाऱ्या मातहतीच े तवशे्लषण करून त्याचा 

ईपयोग ‘ऄंमलबजावणी प्रदक्रया’  योग्य दरुुस्ती  करून  सुधारणा करून प्रभावी  व  पररणामकारक  करण्यात 

येते. प्रदक्रयेमध्ये सुधारणा केल्यानंतर त्याच्या मातहतीचा व ज्ञानाचा प्रभावी सतनयंिण व मूल्यमापन साठी 

खालील पद्धतींचा वापर केला  जाणार अह े.  

१. सहामाही सवेक्षण व ऄहवाल - दर सहा मतहन्याला, प्रकल्पाच्या प्रगतीचे संतनयंिण  करणे यामुळे 

प्रकल्पाची ची प्रगती कळते ,कोणती प्रदक्रया तिल्हा, ऄंमलबजावणी यंिणा  कुठे कमी पडते अह ेयाचा ऄंदाज 

येतो व त्यावर नुसार योग्य ती सुधारणा करता यतेे. 

६. दर दोन वषाांनी होणारा  कालबद्ध तसचे ऄंततम सवेक्षण व ऄहवाल: जागततक बँकेने  ठरवनू ददलेल्या १६  

तनदशेक (Result Framework Indicator) चे कालबद्ध पद्धतीन ेमोजणी करण्यासाठी तवतवध प्रकल्प घर्कांच े

पररणाम  सवेक्षण जात.े 

३. तवतवध ऄभ्यास  (Studies ): प्रकल्पांतगथत राबतवण्यात येणाऱ्या तवतवध घर्काचं्या प्रगतीच ेतसेच त्या 

घर्काचे मूल्यमापन होणे व त्यापासून प्रकल्पाला ददशा तमळावी या ईद्दशेाने तवतवध घर्कांचा ऄभ्यास 

(Studies ) प्रस्तातवत अह.े 

सतंनयिंण व  मलू्यमापन या कामासाठी बाह्यसेवापुरवठादार सल्लागार संस्था नेमली जाणार अह.े   

 

प्रकल्प ईप-घर्क ड .४ तवत्त व सपंादन व्यवस्थापन:  

 ईपप्रकल्पतनहाय, लाभाथी ससं्थानंा स्मार्थ प्रकल्पाकडून दणे्यात यणेाऱ्या ऄनदुानाच ेस्वरूप : 

 

ऄ. 

क्र. 

ईपप्रकल्पाच े नाव 
ईपप्रकल्पाची 

संकल्पना 

ऄनदुानाची मयाथदा 

(र्के्कवारी) 

हप्तयाचंी 

सखं्या 

एकूण ऄनदुानापकैी, प्रत्यके 

हप्तयामध्य ेर्के्कवारीची मयाथदा 

1 ईत्पादक भातगदारी 

ईपप्रकल्प (Productive 

Partnership 

Proposal - PP) 

ईत्पादक भातगदारी 

ईपप्रकल्पामध्ये 

समुदाय अधारीत 

संस्था व खरेदीदार 

यांचा समावेश अह.े 

60 % मयाथदते 3 1) पतहला हप्ता - 50 र्के्कच्या  

मयाथदते, 

2) दसुरा हप्ता - 80 र्के्कच्या  

मयाथदते 

3) ततसरा व ऄंततम हप्ता - (40 

र्के्क पेक्षा जास्त नसावा) 
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ऄ. 

क्र. 

ईपप्रकल्पाच े नाव 
ईपप्रकल्पाची 

संकल्पना 

ऄनदुानाची मयाथदा 

(र्के्कवारी) 

हप्तयाचंी 

सखं्या 

एकूण ऄनदुानापकैी, प्रत्यके 

हप्तयामध्य ेर्के्कवारीची मयाथदा 

2 बाजार संपकथ वाढ 

ईपप्रकल्प (Market 

Access Plan - MAP) 

बाजार संपकथ वाढ 

ईपप्रकल्पामध्ये फक्त 

समुदाय अधारीत 

संस्थांचा समावेश 

अह.े 

60 % मयाथदते 3 1) पतहला हप्ता - 50 र्के्कच्या  

मयाथदते, 

2) दसुरा हप्ता - 80 र्के्कच्या  

मयाथदते 

3) ततसरा व ऄंततम हप्ता - (40 

र्के्क पेक्षा जास्त नसावा) 

3 नातवन्यपूणथ भातगदारी 

ईपप्रकल्प 

(Complementary 

Innovation 

Investment - CII) 

नातवन्यपूणथ 

भातगदारी 

ईपप्रकल्पात नवीन 

तंिज्ञान अयात 

केलेल्या तपक वाणांचा 

समावेश अह.े  

60 % ऄथवा 

रू.60.00 लाख (या 

पैकी कमी ऄसेल ते) 

2 1) पतहला हप्ता - 50 र्के्कच्या  

मयाथदते, 

2) दसुरा व ऄंततम हप्ता - 

ईवथररत प्रकल्प ऄनुदान.  

4 गोदाम अधारीत 

ईपप्रकल्प (Collateral 

Management Plan - 

CMP) 

गोदाम अधारीत 

ईपप्रकल्पामध्ये धान्य 

साठवणूकीसाठी 

गोदाम दरुूस्ती व 

नवीन गोदाम 

ईभारणी CMA 

माफथ त करण्यात 

येइल. 

60 % मयाथदते 3 1) पतहला हप्ता - 50 र्के्कच्या  

मयाथदते, 

2) दसुरा हप्ता - 80 र्के्कच्या  

मयाथदते 

3) ततसरा व ऄंततम हप्ता - (40 

र्के्क पेक्षा जास्त नसावा) 

ईत्पादक भागीदारी प्रस्तावानंा तनधी तवतरणाबाबतचे ईदाहरण :- 

अ) ईपप्रकल्पाची एकूण ककमत रू. 2.00 कोर्ी, म्हणजेच 200 लाख ऄसे गृतहत धरु. 

आ) प्रकल्पाद्वारे तवतरीत करण्यात येणारे ऄनुदान ह े व्हायतब्लर्ी गॅप फंडींगनुसार जास्तीत जास्त 

ईपप्रकल्प ककमतीच्या 60 र्के्क ऄसे गृतहत धरु. म्हणजेच सदर ईदाहरणामध्ये रू.120.00 लाख 

आतके ऄसेल. 

इ) समुदाय अधाररत संस्थांचा लाभाथी तहस्सा ईपप्रकल्प ककमतीच्या 40.00 र्के्क म्हणजेच 

रू.80.00 लाख आतका ऄसेल.  

ई) सदर ईदाहरणामध्ये, ऄनुदान करारामध्ये समुदाय अधाररत संस्थानंी 50:30:20 या प्रमाणात 

ऄनुदानाचे र्प्पे तनवडले अहते, ऄसे गृतहत धरु.   

उ) सदर ईदाहरणामध्ये,ईपप्रकल्पास स्मार्थ प्रकल्पाकडून तनधी तवतरणाच े र्प्प्ंे खाली 

दशथतवल्याप्रमाणे ऄसतील.  

प्रकल्पातील आतर ईपक्रमांकरीता तनधी तवतरण व्यवस्था ढोबळ मानाने वर नमुद केलेल्या, ईत्पादक 

भातगदारी प्रस्ताव (Productive Partnership Proposal - PP) च्या तनधी तवतरण व्यवस्थेच्याच 

धतीवर ऄसेल. तथातप त्या त्या ईपक्रमांच्या स्वरूपानुसार, काही दकरकोळ बदल तनधी तवतरण व्यवस्थेत 

करण्यात अल ेअहते.  
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प्रापण व्यवस्थापन 

पाश्वथभमूी  

प्रकल्प ऄंतगथत खरेदी ही प्रकल्प समन्वय व सतनयंिण कक्ष, ११ पी.अय.यू व क्षेिीय यंिणा तसेच सीबीओ 

संस्था यानंी करावयाची अह.े स्मार्थ प्रकल्प प्रामुख्याने समुदाय अधाररत मागणीनुसार ऄमलबजावणी 

करावयाचा प्रकल्प अह.े ज्यामध्ये पाि समुदाय अधाररत संस्था (CBOs), स्पधाथत्मक पद्धतीने तनवडल्या 

जाणार अहते. त्यांचासाठी प्रामुख्याने, ईत्पादक भागीदारी ईप-प्रकल्प (PP) व बाजारवाढ संपकथ  ईप-प्रकल्प 

(MAP) यांसाठी व्यवहायथता अंतरतनधी (VGF) मागथदशथक सूचनेनुसार ऄनुदान मंजूर करण्यात येइल. या 

ईपप्रकल्पांच्या ऄंतगथत होणाऱ्या खरेदीची ऄंमलबजावणी ही, प्रामुख्याने प्रकल्पाचे व्यवस्थापन, नावीन्यपूणथ 

बाबींचे समथथन अतण ऄंमलबजावणी करणाऱ्या तवभागाच्या बळकर्ीकरणाच्या पायाभूत सुतवधांसाठी 

करण्यात येइल. 

जागततक बकेँच ेलाग ूप्रापण तनयम: 

जागततक बँकेतफे गंुतवणूक प्रकल्प तवत्तपुरवठा (अयपीएफ) होणाऱ्या प्रकल्पा ऄंतगथत करण्यात येणाऱ्या सवथ 

खरेदी साठी जागततक बँकेच्या जुलै ६५१६ (सुधाररत नोवेंबर ६५१७ अतण ऑगस्र् ६५१८) या खरेदी 

तनयमावलीचे  पालन करणे बंधनकारक अह.े प्रकल्पा ऄंतगथत होणारी सवथ खरेदी ही जसे की, 

वस्तु/कामे/सल्लागार सेवा/तवना-सल्ला सेवा,प्रतशक्षण,कायथशाळा आत्यादी जागततक बँक तनयमावली अतण 

प्रकल्पाच्या खरेदीतवषयक मागथदशथक तत्वांचे पालन करून करणे बंधनकारक अह.े   

प्रकल्प तवकास खरेदी धोरण (PPSD): 

योग्य खरेदी दतृष्टकोन तनतश्चत करण्यासाठी स्मार्थ प्रकल्पा माफथ त, ‘प्रकल्प तवकास खरेदी धोरण (PPSD)’ 

तवकतसत केले अह.े संभाव्य तनतवदाकरांशी सल्लामसलत करणे, प्रकल्प ऄमलबजावणी संस्था अतण तत्सम 

तवकास प्रकल्प राबतवणाऱ्या ऄन्य सरकारी संस्थांचा मागील ऄनुभव, शोध, कायथरत संदभथ अतण संभाव्य 

धोका आत्यादद ऄनुभवनसूार प्रकल्पांतगथत तवतवध वस्तु/कामे/सेवा खरेदीसाठी तवस्ततृ बाजार तवशे्लषण केल े

अह.े प्रकल्प तवकास खरेदी धोरणामध्ये (PPSD) पतहल्या १८ मतहन्यांत हाती घ्यावयाच्या सवथ खरेदीच े

तपशीलवार वणथन करण्यात अले अह.े बाजार- संशोधनाच्या तनष्कषाांच्या अधारे, सेवाक्षेि व 

कालावधीच्या ऄर्ींनुसार सल्लागारांच्या सेवांसाठी  करार मसुदा तयार केला अह.े तसेच, नागरी कामांच्या 

तनतवदा मागतवतांना, स्थातनक बांधकाम कंिार्दारांना पुरेसा सहभाग घतेा यावा यासाठी तनतवदा 

प्याकेजेसची अखणी करण्यात अली अह.े  

समदुाय सचंतलत/स्वयमप्ररेरत तवकास: 

ईत्पादक भागीदारी, बाजार प्रवेश योजना व नावीन्यपूणथ प्रकल्प, वेऄरहाउस बळकर्ीकरण, ऄबथन फूड 

पायलर् या ईपक्रमां ऄंतगथत प्रकाल्पामाफथ त जास्तीत जास्त ६५ र्के्क ऄनुदान सीबीओंना दणे्यात येइल. 

प्रकल्पांतगथत मंजूर केलेल्या घर्कांसाठी वस्तु/कामे/सेवा यांची खरेदी सीबीओद्वारे केली जाइल.  समुदाय 

अधाररत संस्थांची कंपनी कायदा ककवा सहकारी संस्था कायद्याच्या ऄंतगथत नोंदणी केलेली ऄसणे अवश्यक 

अह.े समुदाय अधाररत ससं्थांनी करावयाच्या खरेदीसाठी जागततक बँक प्रॉक्यूरमेंर् फे्रमवकथ  मागथदशथक 

सूचनेचा वापर करणे बंधनकारक अह.े यामध्ये नागरी बांधकामे, वस्तु, सल्लामसलत सेवा, तवना सल्ला 

सेवा या बाबींचा समावेश अहे. सीबीओसाठी  तनश्चीत केलेल्या  खरेदीच्या मयाथद ेनुसार, दरपिक (RFQ) 

ककवा स्थातनक स्पधाथत्मक तनतवदा (LCB) कायथपद्धती लागू केल्या अहते. सल्लामसलत सेवांच्या खरेदी 

साठी मुख्यतः “सल्लागार पािता अधाररत तनवड पद्धतीचा” ऄवलंब करणे अवश्यक अह.े तसचे तांतिक 
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व्यक्तींच्या सेवांसाठी वैयतक्तक सल्लागाराची तनवड करण्यात यावी. सीबीओ पातळीवर खरेदीसाठी संबतधत 

तजल्हास्तरीय ऄंमलबजावणी कक्ष अतण तांतिक सहाय्य गर् यांची मदत घेण्यात यावी.  

खरेदी पद्धततची तनवड ही खरेदीचे स्वरूप अतण मूल्य यावर ऄवलंबून ऄसेल अतण खरेदी प्रदक्रयेच े

दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी प्रमातणत मागथदशथक तत्वे अतण दरपिक (RFQ) ककवा स्थातनक स्पधाथत्मक 

तनतवदा (LCB) कायथपद्धतीचे दस्तावेज अतण करार मसुदा सीबीओला दणे्यात अला अह.े समुदाय चतलत 

तवकासाच्या प्रदक्रयेचा संपूणथ तपशील कम्युतनर्ी ऑपरेशनल म्यानुऄल मध्ये दणे्यात अले अह.े सीबीओ, 

तवभागीय ऄमलबजावणी कक्ष (अर.अय.यू), तजल्हास्तरीय ऄमलबजावणी कक्ष (डी.अय.यू), प्रकल्प 

ऄमलबजावणी कक्ष (पी.अय.यू) अतण प्रकल्प ऄमलबजावणी व सतनयंिण कक्ष (पी.सी.एम.यू) यांच्या 

भूतमका व जवाबदऱ्या कम्युतनर्ी ऑपरेशनल म्यानुऄल मध्ये सूचीबद्ध केल्या अहते.   

सीबीओ ने प्रकल्प प्रस्तावासाठी, प्रकल्पाने ददलेल्या मंजूरी नुसार लाभाथी तहस्सा जमा केल्या बाबत खािी 

करावी. सीबीओने खरेदीच्या मागथदशथक तत्वांचे पालन करताना  स्पधाथ, सुसंगतता, प्रभातवपणा, कायथक्षमता, 

न्याय व्यवहार, प्रामातणक पणाची मातहती, तनणथय घेण्याची जबाबदारी, उत्तरदातयत्वता अतण पारदशथकता 

यांचे पालन करावे. तसचे योग्य खरेदीच्या मूलभूत तत्वाचंे पालन करतानंा त्यात योग्य गुणवत्ता, योग्य वेळ, 

दरांचा तकथसंगतपणा, वस्त,ू कामे अतण सेवा यांच्या खरेदीचे योग्य ऄतधकार या बाबींचा ऄंतभाथव ऄसावा. 

सीबीओ स्तरावरील खरेदी सतमतीत कमीतकमी पाच सदस्य ऄसावे त्यात एक मतहला, एक एससी/एसर्ी 

व्यतक्त ऄसेल, सीबीओ च े ऄध्यक्ष ही सतमतीच े ऄध्यक्ष ऄसतील तसचे सतचव ह े सदस्य सतचव ऄसतील. 

प्रकल्प राज्य व प्रादतेशक तांतिक समथथन गु्रप (TSG) माध्यमातून सीबीओ ला तांतिक अधार प्रदान करेल. 

पुढे, तजल्हा स्तरीय प्रकल्प कमथचारी सीबीओ माफथ त राबतवण्यात येणाऱ्या खरेदी ईपक्रमावर दखेरेख 

ठेवतील.  

   

(समुदाय अधाररत ससं्थाना खरेदीच्या पररपूणथ मागथदशथक सचूना तनगथतमत करण्यात अलले्या अहते.) 

 

 

प्रकल्प ईप-घर्क ड .५ .१ पयाथवरण व्यवस्थापन अराखडा 

1. एकातत्मक पयाथवरण अतण सामातजक मलू्याकंन (IESA) ऄभ्यासानुसार, कृषी ईत्पादकतेमध्ये वाढ, वाण  

तनवड, शेती यांतिकीकरण, कृतष घनकचरा अतण सांडपाणी तवल्हवेार् आ. ईत्पादन प्रदक्रयेमध्ये तसेच 

संबंतधत तवभागाच्या  मूल्य साखळ्यांच्या संबंतधत बाधंकाम कामे, प्रदक्रया ईद्द्द्योग, वाहतूक व्यवस्था 

यांचा पयाथवरणावर सकारात्मक / नकारात्मक पररणाम होत ऄसल्याच ेददसून अले अह.े  

 

2. IESA ऄभ्यासानुसार खालील दोन पररसंचालन धोरणे लागू केले अहते: 

   ६.१ पररसचंालन धोरण 4.01 - पयाथवरण मलू्याकंन – पयाथवरण अतण सामातजक व्यवस्थापन सरंचन े

(ESMF) मध्ये नमूद पयाथवरण धोरणानुसार  पयाथवरण व्यवस्थापन अराखडा ऄसावा.पयाथवरणाला 

धोका करणार या दक्रया/वस्त ुआ. कमी/तनयंतित  करणारे ईपाय  FPP मध्ये  नमूद करणे  गरजेचे अह.े  

   ६.६ पटरसचालन धोरण 4.09 -  कीड व्यवस्थापन – भारत सरकार,WHO व आतर संस्थांनी बंदी 

घातलेली कीर्कनाशकांचा वापर करू  नये. ESMF प्रमाणे कीड व्यवस्थापन धोरण राबवले पातहजे. 
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3. IESA च्या ऄभ्यासानसुार पयाथवरण अतण सामातजक व्यवस्थापन संरचनेची (ESMF) तनर्ममती झाली.  

ज्याने या प्रकल्प / ईपप्रकल्प ऄंमलबजावणीततल घर्क, ऄंमलबजावणी अतण व्यवस्थापन या सवथ 

र्प्प्यांवरील पयाथवरणतवषयक अतण सामातजक तवचारांना एकि केले. ऄभ्यासाने ह े सुतनतश्चत 

करण्यासाठी ESMF प्रस्तातवत करण्यात अलेले अहते. http://www.smart-

mh.org/en/media/publications/reports या वेबपलक वर अपणास ESMF ऄहवाल पाहता 

येइल. त्यानुसार संभाव्य प्रततकूल पयाथवरणीय पररणाम पुरेसे कमी केले जातील अतण प्रकल्पाची  

संभाव्यता,कायथक्षमता व तस्थरता सुधारण्यासाठी संभाव्य फायद ेवाढतवले जातील. 

 

4. प्रकल्पाच ेपयाथवरण समावेशन लक्ष्य- 

i. प्रकल्प ऄंमलबजावणीच्या सुरूवातीच्या 01-02 वषाथत सवथ संबंतधत ईत्पादक /शतेकरी यानंा  

100% एकातत्मक कीड व्यवस्थापनाचे  (IPM) प्रात्यतक्षके दणेे .  

ii. प्रकल्प ऄंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या 1-2 वषाथत कृषी-मूल्य साखळी कायथशाळेमाफथ त ईत्पाददत 

शेती पूरक वस्तूसंाठी IPM पद्धतींतवषयी सवथ ईत्पादकानंा (CBO प्रतततनधी) प्रतशक्षण दणेे  व 

क्षमता तवकास साधणे.  

iii. प्रकल्पाच्या ऄखेरपयांत, या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेिापैकी दकमान 50% क्षेि IPM ऄंतगथत प्रत्यक्ष 

कृतीत अणणे . 

 

5.  हवामान ऄनकुुल मलू्यसाखळी तनमाथण करण्यासाठी हवामान सह-लाभ समावेशीकरण लक्ष्य  

i. प्रकल्पांतगथत कायथ करणा-या 10 ईत्पादकांना हवामान तंिज्ञानाचे प्रात्यतक्षक दाखतवणे. या 

प्रात्यतक्षके घतेलेल्या 10 पैकी ईत्पादकांनी केलेल्या ईप-प्रकल्पांशी तमळतीजुळती ककवा संबंतधत 

ऄसतील ऄशा ईपयुक्त व सवोत्तम 3 तंिज्ञानांचा ऄंतगकार करणे.  

ii. प्रकल्पाच्या ऄखेरीस 70,000 हके्र्र शेती क्षेि ह ेहवामान ऄनकुुल शेती च्या ऄंतगथत समातवष्ट 

करणे. 

iii. ऄक्षय ईजेच्या वापराद्वारे कोळशावर होणा-या तवद्युत तनर्ममतीमध्ये 50% घर् करणे, वीज 

वाचतवणा-या ऄद्ययावत ईपकरणांचा वापर हा नवीन तयार होणा-या गोदामांमध्ये करणे व 

सध्या ऄतस्तत्वात ऄसलेल्या गोदामांपैकी 25% गोदामांमध्ये योग्य त े बदल घडवून अणणे. 

साठवण क्षमतेनसुार वीज मीर्र रीपडगद्वारे केलेल्या सुधारणांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 

अढावा घेणे. 

iv. हवामान ऄनुकूल तंिज्ञान जसे की अदशथ शेती पद्धतीचा ऄवलंब (GAP) च्या प्रसाराद्वारे 

रासायतनक वापरामध्य े दकमान 10% घर् घडवून अणणे, सेंदद्रय प्रमाणके, एकतत्मक पोषक 

मूलद्रव्ये व्यवस्थापन (INM), खाद्य, चारा आ. योग्य सरावाद्वारे चांगल्या पद्धतीच े पशुसंवधथन 

व्यवस्थापन घडवून अणणे.  

 

6. पयाथवरणीय मातहतीचा प्रवाह व सबंतंधत मनषु्यबळाची जबाबदारी –  

i. प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्षाचे पयाथवरण तज्ञ ह ेसहभागी प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्षाशी 

समन्वय ठेवण्यासाठी जबाबदार ऄसतील. 
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ii. प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष -कृतष / फलोत्पादन येथे एक नोडल ऄतधकारी-कृतष सचंालक (PP 

अतण MAP), अत्मा यांचे सल्ल्याने कामकाज करतील व ईप-प्रकल्प स्तरावरील 

पयाथवरणतवषयक समस्यांतवषयी (IPM, MRL ऄनुपालन, सेंदद्रय अतण GAP प्रमाणपि, अतण 

संबंतधत आतर प्रतशक्षण) यासाठी जबाबदार ऄसतील.  

iii. प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष (पशुसंवधथन) येथे तवस्तार व क्षमता वाढवण्याच्या ईपक्रमांसाठी एक 

तांतिक ऄतधकारी ऄसेल, जो ईप-प्रकल्प पातळीवर पयाथवरणातवषयक समस्यांच्या संबंधी प्रश्न 

[कत्तलखान्याचे बांधकाम, कचरा व घनकचरा अतण सांडपाणी व्यवस्थापन, अदशथ पशुपालन 

पद्धती (GAHP)] सोडतवण्याबाबत जबाबदार ऄसेल व जो सहअयुक्त पशुसंवधथन (नोडल 

ऄतधकारी) यांचेशी तनयतमत समन्वय साधून ऄसेल. 

iv. 08 प्रादतेशक/तवभागीय ऄंमलबजावणी कक्षामध्ये प्रत्येकी एक पयाथवरण ऄतधकारी (EO) ऄसले 

जो संबंतधत प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष व RTSG यांचेशी समन्वय ठेवून ईप-प्रकल्प स्तरावर 

पयाथवरणतवषयक प्रश्नांची समस्या सोडतवण्यासाठी जबाबदार ऄसेल. 

v. प्रकल्पाच्या संबंतधत सेवा पुरवठादार प्रादतेशक ऄंमलबजावणी कक्षाच्या ऄतधका-यांना ईप-

प्रकल्प स्तरावरील ESMF ईपक्रमांच्या ऄनुपालनातवषयी ऄहवाल दइेल. ESMF च्या पयाथवरण 

व्यवस्थापन योजनेचे (EMP) ऄनुपालन सुतनतश्चत करण्यासाठी प्रादतेशक ऄंमलबजावणी कक्षाच े

पयाथवरण ऄतधकारी (EO) ह े प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्षाच्या नोडल ऄतधकारी अतण प्रकल्प 

समन्वय अतण व्यवस्थापन कक्षाचे पयाथवरण तज्ञ याचं्याशी समन्वय साधतील.  

vi. संबंतधत सेवा पुरवठादारांनी पयाथवरण व्यवस्थापनाच्या संदभाथत प्रकल्पात प्रस्तातवत केलेल्या 

ईपाययोजना ईप-प्रकल्पांत (PP / MAP / CDP / CMA / CII) हाती घतेल्या पातहजेत. 

vii. सेवा पुरवठादार तनयतमतपणे (िैमातसक) ऄहवाल सादर करेल अतण जसे की प्रकल्प 

ऄंमलबजावणी कक्षातील प्रातधकृत पयाथवरण- ऄतधकारी / संबंतधत ऄतधका-यांना ईप-

प्रकल्पातील कामांच्या प्रगतीबद्दल मातहती प्रदान करेल. 

viii. ESMF ऄहवालात सूतचत तक्रार तनवारण यंिणा (GRM) चे ऄनसुरण करण्यासाठी सेवा 

पुरवठादार प्रादतेशक ऄंमलबजावणी कक्ष / प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्षातील संबंतधत पयाथवरण 

ऄतधका-यांना ऄंमलबजावणीतील कोणत्याही तवसंगती ककवा िुर्ींबद्दल ऄहवाल सादर करेल 

अतण प्रकल्प समन्वय अतण व्यवस्थापन कक्ष / प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्षाच्या तनदशेानुसार 

सुधारणात्मक ईपाय / कायथवाही करेल.  

ix. संबंतधत सेवा पुरवठादार हा प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष अतण प्रकल्प समन्वय अतण व्यवस्थापन 

कक्षाद्वारे आतच्छत पयाथवरणतवषयक संरक्षणाच्या कामाच्या प्रगतीसंदभाथत मातहती (भागधारकाचं े

सल्ले, फोर्ो, तव्हतडओ, भौगोतलक समन्वय, प्रगती ऄहवाल, तक्रारीचे तनराकरण आ.) एकतितपणे 

सादर करेल. 
 

 

प्रकल्प ईप-घर्क ड ५.६-सामातजक व्यवस्थापन अराखडा (Social Mang.Framework) 

 

जागततक बँकेच्या तनकषानुसार प्रकल्प सुरु होण्यापूवी सामातजक तवषयक प्रकल्पाच्या पररणामाचे मुल्यांकन 

करण्याकरीता प्रकल्पाद्वारे राज्यामध्ये “सामातजक मूल्यांकन ऄभ्यास” करण्यात अला. सदर मूल्यांकनातून 

समोर अलेल्या सामातजक तवषयक प्रश्नांची सोडवणूक करणे / त्या संदभाथतील धोका कमी करणे याकरीता 

प्रकल्पाद्वारे सामातजक व्यवस्थापन अराखडा तयार करण्यात अला.  सदर ऄभ्यासामध्ये खालील बाबींचा 

ऄंतभाथव करण्यात अला होता.  
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1. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील कायद े व सरकारी तनणथयांचा ऄभ्यास  

2. जागततक बँकेच्या सामातजक सुरतक्षतता धोरणांचा ऄभ्यास  

3. कुरंु्ब सवेक्षण  

4. कृतष मूल्यसाखळीतील प्रत्येक घर्काबरोबर चचाथ 

सदर ऄभ्यासाऄंती पुरुष व मतहला शेतक-यांच्या खालीलप्रमाणे ऄडचणी तनदशथनास अल्या.  

1. शेतक-यांची (मतहला व पुरुष्) संघर्ीत बाजारपेठेत पोच नाही. 

2. कृतष ईत्पादन साठतवण्याकरीता तवतवध पायाभूत सुतवधा ईदा. गोदाम, शीतगृह,े पॅक 

हाउस आ. यांचा ऄभाव 

3. बाजार मातहती व तवशे्लषण सेवापयांत शेतक-यांची पोच नाही. 

4. शेती ईद्योगाकरीता अवश्यक  भांडवलाचा ऄभाव 

5. जतमनीच ेक्षेि कमी ऄसल्यामुळे बँकेचे तमळणारे ऄपुरे कजथ  

6. वाहतूकीवर होणारा खचथ 

7. मध्यस्थाकडून होणारी तपळवणूक  

8. ईत्पादन खचथ जास्त व तुलननेे नफा ऄत्यल्प  

9. सवथ शेतक-यांमध्य ेऄत्य व ऄत्यल्प भूधारक शेतकरी व ऄनुसूतचत जाती व जमाती वगाथत 

मोडणारे शेतकरी तुलनेन ेजास्त वंतचत 

10. शेतकरी ईत्पादक संस्थामध्ये मतहलांचा सहभाग 20 र्के्क पयांत मयाथददत 

11. मतहलांची बाजार मातहती सवेापयांत पोच मयाथददत  

12. मतहलांकड े कजथ घेण्याकरीता तारण ईपलब्ध नसल्यामुळे काढणीपश्चात व तवपणन 

प्रक्रीयेमध्ये त्यांचा सहभाग ऄत्यल्प  

13. प्रभाग संघ व लोकसंचतलत साधन कें द्र यांचा कृतष अधारीत ईत्पादन एकिीकरण, 

काढणीपश्चात व्यवस्थापन व तवपणन याबाबत ऄनुभव मयाथददत. 

 

सदर तनष्कषाांना डोळयासमोर ठेवून, राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील कायद े  व जागततक बँकेच्या सामातजक 

सुरतक्षतता धोरणांना बांधील राहून प्रकल्पाने सामातजक व्यवस्थापन अराखडा तयार केला अह.े प्रकल्पामध्ये 

प्रस्तातवत करण्यात अलेल्या ईपक्रमांचे सामातजक मूल्यांकन सकारात्मक अह.े या प्रकल्पामुळे समाजातील 

ऄत्य व ऄत्यल्प भूधारक शेतकरी, मतहला, मागास व दलुथतक्षत घर्क यांच्यावर प्रकल्पाचा सकारात्मक 

पररणाम ददसून येइल . तरीसुध्दा तवपरीत पररणाम ऄभावाने दखेील होउ नयेत म्हणून सामातजक 

अराखडयामध्य े  ईपाय योजना सुचतवलेल्या अहते. व त्याची ऄंमलबजावणी करणे ह ेप्रकल्पात सहभागी 

होणा-या सवथ प्रकल्प् ऄंमलबजावणी यंिणा/समुदाय अधारीत संस्थांना बंधनकारक अह.े सामातजक 

व्यवस्थापन अराखडयाचे   तवतवध घर्क खालीलप्रमाणे अहते. 

ऄ. प्रकल्पामध्य ेतवतवध लाभाथी  घर्काचंा समावेश खालीलप्रमाण ेकरण्यात यणेार अह.े 

1. ऄत्य व ऄत्यल्प भूधारक शेतकरी – ८५ र्के्क 

2. ऄनुसूतचत जाती व जमाती – १३ र्के्क (ऄनुसूतचत जाती – ७% व ऄनुसूतचत जमाती – ६ %) 

3. मतहला ईत्पादक/शेतकरी – ५५ र्के्क  
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ब. जागततक बकेँच्या सामातजक सरुतक्षतता धोरणाचंी ऄंमलबजावणी – (World Bank’s Operational 

Policy) 

सदर धोरणाचा ईद्दशे हा तवकासाचा प्रदक्रयेमध्ये होणारी सामातजक हानी र्ाळणे/कमी करणे हा अह.े 

ब.1. धोरण 4.10 (Operational Policy 4.10) अददवासी तवकास अराखडा (Tribal Development Plan) 

– सदर धोरणाचा ईद्दशे हा प्रकल्पाच्या तवतवध ईपक्रमांमध्ये अददवासी मतहला व पुरुष शेतकरी यांचा  

सहभाग वाढतवणे व त्यांना आतरांच्या बरोबरीन ेप्रकल्पाचा लाभ तमळवून दणेे हा अह.े प्रकल्पामध्ये ईपलब्ध 

ऄसणा-या संधीबाबत त्यांच्यात जागृती करणे, तनणथय प्रदकयेमध्ये त्यांचा सहभाग वाढतवणे, प्रकल्पाच्या 

फायदयापासून ते वंतचत राहणार नाहीत याची खातरजमा करणे व प्रकल्पाच्या तवतवध ईपक्रमाचा त्यांचावर 

तवपरीत पररणाम होणार नाही याची दक्षता घेण ेया गोष्टींवर  तवशेष भर ददला जाइल.  

प्रकल्पांमध्ये अददवासी पुरुष व मतहला शेतक-यांना समातवष्ट करण्याकरीता त्यांच्याबरोबर चचाथ करुन 

त्यांची संमती घेतली जाइल. ज्या तजल्हयामध्य े अददवासी लोकसंख्या जास्त अह े (१३  तजल्ह े - ठाणे, 

पालघर, नातशक, धुळे, नंदरूबार, जळगाव, ऄहमदनगर, पुणे,नांदडे,यवतमाळ, ऄमरावती, गडतचरोली, 

चंद्रपूर) त्या तजल्हयातील ईपप्रकल्पाकरीता अददवासी तवकास अराखडा तयार करण्यात येइल. सदर 

धोरणांची ऄंमलबजावणी करण्याकरीता संबंधीत ऄसणारे घर्क व ईपघर्क व सबंतधत ऄंमलबजावणी 

यंिणेचा तपशील खालीलप्रमाणे अह.े 

प्रकल्पाच ेघर्क ईपघर्क ईपाययोजना जबाबदार ऄमंलबजावणी यिंणा 

ब. 

कृषी व संलग्न व्यवसाय 

वृद्धीसाठी अतण व्यापक  

बाजारपेठ प्रवेशासाठी 

सहाय्य 

ब 1 

 बाजार जोडणीसाठी सहाय्य 

ठाणे, पालघर, नातशक, धुळे, 

नंदरूबार, जळगाव, ऄहमदनगर, 

पुणे, नांदडे,यवतमाळ, ऄमरावती, 

गडतचरोली, चंद्रपूर तजल्हयातील 

ईपप्रकल्पामध्ये अददवासी तवकास 

अराखडा ऄंतभूथत करणे. 

कृतष तवभाग, महाराष्ट्र राज्य 

ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प, 

मतहला अर्मथक तवकास महामंडळ, 

पशुसंवधथन तवभाग, ग्राम 

सामातजक पररवतथन फाईंडेशन 

(व्हीएसर्ीएफ), महाराष्ट्र राज्य 

सहकार तवकास महामंडळ, 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस 

ईत्पादक पणन महासंघ. 

ब 1.1 

ईत्पादक भागीदारी ईपप्रकल्प 

ब 1.2 

बाजार संपकथ  वाढ ईपप्रकल्प 

ब 1.4.1 

स्मार्थ कॉर्न 

क. 

जोखीम व्यवस्थापन 

यंिणा तनर्ममती 

क 2 

 धान्य गोदाम अधाररत 

ईपप्रकल्प 

महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास 

महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती प्रकल्प 

 

ब. 2. धोरण 4.12 (Operational Policy 4.12) ऄनतैच्छक पनुवथसन (Ivoluntary Resettlement) – 

सदर धोरणातगथत महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाण ेअहते. 

 प्रकल्पामध्ये कोणत्याही ईपक्रमाकररता जागा खरेदी करण्याकरीता ऄनुदान ददले जाणार नाही.  

 प्रकल्पामध्ये ऄततक्रमण ऄसलेली जतमन प्रकल्प ईपक्रमाकरीता घेण्यात येणार नाही.  

 प्रकल्पांतील कामांमुळे लोकाचंे तवस्थापन ककवा त्यांच े पुनवथसन ऄपेतक्षत नाही. तरीदखेील एखाद ेकाम 

हाती घेताना ऄसा मुद्दा ईपतस्थत झालाच तर करावयाची ईपापययोजना ESMF ऄहवालामध्ये ददलेली 

अह.े 
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 सवथ ईपप्रकल्पामध्ये सहभागी होणा-या प्रकल्प ऄंमलबजावणी यंिणा/समुदाय अधारीत संस्थांनी 

कोणत्याही ईपक्रमाकरीता जतमन लागणार ऄसल्यास त्या जतमनीचे कागदपि (7/12, 8 ऄ ईतारा, भाडे 

करार, भाडपेट्टी करार, जतमनीवर ऄततक्रमण नसल्याचा दाखला आ.) संपूणथ प्रकल्प् ऄहवालात समातवष्ट 

करणे अवश्यक अह.े 

 

सदर धोरणांची ऄंमलबजावणी करण्याकरीता संबंधीत ऄसणारे घर्क व ईपघर्क व सबंतधत ऄंमलबजावणी 

यंिणेचा तपशील खालीलप्रमाणे अह.े 

घर्क व ईपघर्काच ेनाव ईपक्रम ईपाययोजना 

जबाबदार 

ऄमंजबजावणी 

यिंणा 

ब. कृषी व संलग्न व्यवसाय वृद्धीसाठी अतण व्यापक  बाजारपेठ प्रवेशासाठी सहाय्य 

ब 1 बाजार जोडणीसाठी सहाय्य 

ब 1.1 ईत्पादक भागीदारी 

ईपप्रकल्प 

गोदाम, स्वच्छता छाननी व 

प्रतवारी युतनर्, एकिीकरण 

युतनर्, प्रदक्रया युतनर्, कांदा 

चाळ, संकलन कें द्र, तजनींग अतण 

प्रेपसग युतनर्, ग्रेडींग व पॅकीग 

युतनर्, कृतष तपकाकरीता चाचणी 

प्रयोगशाळा, कत्तलखाना, 

पशुसंवधथन क्षेि, धान्य साठवणूक 

क्षिे, आ. 

संबंतधत जबाबदार प्रकल्प 

ऄंमलबजावणी यंिणेने व समुदाय 

अधारीत संस्थेने पायाभूत सुतवधा 

करीता लागणा-या जतमनीबाबत 

खालील गोष्टींची खातरजमा करण े

अवश्यक अह.े 

1. सदर जतमन ही ऄततक्रमण 

मुक्त ऄसणे गरजेचे अह.े 

2. पायाभूत सुतवधा हया  संस्थेकडे 

ईपलब्ध ऄसलेल्या जतमनीवर 

ऄथवा भाडेतत्वावर ककवा 

दणेगी ददलेल्या जतमनीवर घेता 

येतील.  

3. सदर जतमनीबाबतच े सवथ 

कागदपिे (7/12, 8 ऄ ईतारा, 

भाडे करार, भाडेपट्टी करार, 

जतमनीवर ऄततक्रमण 

नसल्याचा दाखला आ.) संपूणथ 

प्रकल्प् ऄहवालात समातवष्ट 

करणे अवश्यक अह.े 

कृतष तवभाग, महाराष्ट्र राज्य 

ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प, 

मतहला अर्मथक तवकास 

महामंडळ, ग्राम सामातजक 

पररवतथन फाईंडेशन 

(व्हीएसर्ीएफ), महाराष्ट्र 

राज्य सहकार तवकास 

महामंडळ,  

ब 1.2 बाजार संपकथ  वाढ 

ईपप्रकल्प 

ब 1.4 तनयाथत साखळ्यांचा 

तवकास अतण पशुधन मलु्य 

साखळी तवकास 

फळे व भाजीपाला करीता 

पायाभूत सुतवधा 

महाराष्ट्र राज्य कृतष पणन 

मंडळ,  

ब 3 पथदशी शहरी ऄन्न 

पुरवठा व्यवस्था 

26 अठवडी बाजारांचे 

ऄपग्रेडेशन, 

कत्तलखान्याचे ऄपग्रेडेशन 

पुणे महानगरपातलका 

 

क. जोखीम व्यवस्थापन 

यंिणा तनर्ममती 

क 2 धान्य गोदाम अधाररत 

ईप प्रकल्प 

महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास 

महामंडळ – 33 नतवन गोदाम 

बांधकाम 

महाराष्ट्र राज्य सहकार 

तवकास महामंडळ, महाराष्ट्र 

राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 

प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य वखार 

महामंडळ 

ईपरोक्त पायाभूत सुतवधांच्या बांधकामाकरीता कामगार व्यवस्थापन अराखडा ESMF मध्ये ददला ऄसून 

त्याचे ऄनुपालन संबंतधत प्रकल्प ऄंमलबजावणी यंिणेने सदर बांधकामाकरीता नेमलेल े कंिार्दार 

यांच्याकरवी करुन घेणे अवश्यक अह.े कामगार व्यवस्थापन अराखडयाचा ईद्दशे हा कामगारांना मुलभूत 

सुतवधा पुरतवणे व त्याच्या अरोग्याची  व सुरतक्षततचेी काळजी घेण े हा अह.े कामगार व्यवस्थापन 

अराखडा तयार करण्यासंदभाथत घर्क/ईपघर्क व संबंतधत जबाबदार ऄंमलबजावणी यंिणा यांचा तपशील 

खालीलप्रमाणे अह.े 
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घर्क व ईपघर्क ईपक्रम ईपाययोजना जबाबदार ऄमंजबजावणी यिंणा 

ब. कृषी व संलग्न व्यवसाय वृद्धीसाठी अतण व्यापक  बाजारपेठ प्रवेशासाठी सहाय्य 

ब 1 बाजार जोडणीसाठी सहाय्य 

ब 1.1 ईत्पादक 

भागीदारी ईपप्रकल्प 2000 मेट्रीक र्न व 

त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे 

गोडाउन बांधकाम 

ऄंमलबजावणी 

यंिणेने/समुदाय अधारीत 

संस्थेने कंिार्दाराच्या 

करारामध्ये कामगारांच्या 

मुलभूत सोयीसतुवधा , 

अरोग्य व सुरतक्षततेची 

काळजी घेण्यासंदभाथत 

“कामगार व्यवस्थापन 

अराखडा” तयार करणे व 

त्याची ऄंमलबजावणी 

करण्यासंदभाथत ऄर्ी 

समातवष्ट करणे 

कृतष तवभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 

जीवनोन्नती प्रकल्प, मतहला अर्मथक तवकास 

महामंडळ, ग्राम सामातजक पररवतथन 

फाईंडेशन (व्हीएसर्ीएफ), महाराष्ट्र राज्य 

सहकार तवकास महामंडळ,  

ब 1.2 बाजार संपकथ  

वाढ ईपप्रकल्प 

ब 1.4 तनयाथत 

साखळ्यांचा तवकास 

फळे व भाजीपाला 

करीता पायाभूत सुतवधा महाराष्ट्र राज्य कृतष पणन मंडळ,  

ब 3 पथदशी शहरी ऄन्न 

पुरवठा व्यवस्था  

कत्तलखान्याचे 

सुधारीकरण करणे  
पुणे महानगरपातलका  

क जोखीम व्यवस्थापन 

यंिणा तनर्ममती 

क.2  

धान्य गोदाम अधाररत 

ईप प्रकल्प 

2000 मेट्रीक र्न व 

त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे 

गोडाउन व सायलो 

बांधकाम 

महाराष्ट्र राज्य सहकार तवकास महामंडळ, 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प, 

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ 

 

क. तक्रार तनवारण व्यवस्थापन – प्रकल्पामध्ये तवतवध पातळीवर तक्रारीच े तनवारण करण्याकरीता तवशेष 

कायथपध्दती तयार करण्यात अलेली ऄसून ती खालीलप्रमाणे अह.े 

1. प्रकल्पाच्या सवथ स्तरावर (प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष, प्रकल्प ऄंमलबजावणी कक्ष, तवभागीय 

ऄंमलबजावणी कक्ष, तजल्हा ऄंमलबजावणी कक्ष) तवतवध तक्रारींची नोंद घेणे व ती योग्यप्रकारे  तनवारण 

करणे याकरीता तक्रार तनवारण ऄतधका-यांचे  नामतनदशेन करण्यात येइल .  

2. सवथ तक्रार तनवारण ऄतधका-यांची नाव ेव दरूध्वनी नंबर ह ेप्रकल्पाच्या वेबसाइर्वर व आतर महत्वाच्या 

दशथनीय रठकाणी प्रदर्मशत करण्यात येतील. 

3. तक्रारकताथ हा वेगवेगळया माध्यमाद्वारे तक्रार दाखल करु शकतो ईदा. भ्रमणध्वनी, व्हॉर्सऄप, इ-मेल, 

लेखी तक्रार आ.  

4. सवथ तकारीची नोंद घेवून त्याची पोच पावती तक्रारकत्याथला दवेून  तवतहत मुदतीत तक्रारीच े तनवारण 

प्रकल्पाद्वारे करण्यात येइल.  

5. जर तक्रारकत्याथला तक्रारीच ेतनवारण समाधानकारक वार्त नसेल तर ते पुढील स्तरावर तक्रार दाखल 

करु शकतात. 

ड. लोक सहभाग :ईपप्रकल्प तयार करत ऄसताना ईपप्रकल्पातील लाभाथी  तवशेषकरुन ऄत्य व ऄत्यल्प 

भूधारक पुरुष व मतहला शेतकरी /ईत्पादक, ऄनसुूतचत जाती व जमातीतील पुरुष व मतहला शेतकरी 

यांच्याबरोबर त्यांचा कृतष मूल्यसाखळीतील सहभाग, त्या ऄनुषंगान ेयेणा-या ऄडचणी समजून घेण्याकरीता 

चचाथ केली जाइल व त्याअधारे ईपप्रकल्प तयार करण्यात येइल. ईपप्रकल्प सुरु झाल्यानंतर तवतवध 

ईपक्रमांमुळे त्यांच्यावर होणारा पररणाम त्यांच्याशी चचाथ करुन जाणून घेतला जाइल. 

************ 




