
राज्याचे कृषि षियात धोरणाची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता राज्यस्तरीय सुकाण ू सषमती व 
क्लस्टर फॅषसषलटेशि सले गठीत  करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
सहकार, पणि व वस् रोद्योग वोग षव ाग 

शासि षिणणय क्रमाकंः कृपमं-0119/प्र.क्र.10 /21-स 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंरालय, मंुबई 400 032. 
षदिाकं:  15 फेब्रवुारी, 2020 

वाचा :- 
1. शासि षिणणय सहकार, पणि व वस् रोद्योग वोग षव ाग क्र.कृपमं0119/प्र.क्र.10/21-स 

षद.15/05/2019. 
2. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य याचंे पर क्र.कृपमं/षियात/कृषिधो/सषमती/2672/2019,  

षदिाकं 29/11/2019. 
 

प्रस्ताविा :- 
            कें द्र शासिािे जाषहर केलेल्या कृषि षियात धोरणामध्ये देशाची कृषि मालाची षियात दुप्पटीिे 
करण्याचे उषिष्ट्ट षिषित केले आहे. देशाच्या कृषि षियातीचे उषिष्ट्ट पूणण होण्याकरीता प्रत्येक राज्याचे 
कृषि षियात धोरण असणे आवश्यक आहे. कृषि षियातवृद्धी होण्याकरीता षवषवध षव ागाचंा सह ाग 
आवश्यक असल्यािे कामामध्ये एक कें द्राष मुखता आणण्याच्या उिेशािे राज्यस्तर व क्लस्टर स्तरावर 
सषमती गठीत करणे आवश्यक आहे. राज्यात कृषि षियात धोरणाची प्र ावीपणे अंमलबजावणी 
करण्यासाठी तसेच क्लस्टरबाबत आवश्यक कायणवाही करण्यासाठी बंदरे, रेल्व,े रस्ते तसेच 
षवमाितळावरील षियात व्यवस्था, मालाची साठवणकू यंरणा, पकेॅजजग, प्रयोगशाळा, लागणारी 
यंरसामुग्री, कुशल कामगार वगण व तज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे या सवण 
घटकामंध्ये समन्वय साधण्याकरीता कें द्र शासिाच्या सुचिेिुसार राज्यस्तरीय सुकाण ूसषमती गठीत 
करणे आवश्यक आहे तसेच सवण क्लस्टसणमध्ये सवण संबंधीत घटकासंोबत चचा करुि उपलब्ध 
साधिसंपत्तीचा अभ्यास करुि आवश्यकतेिुसार षियातवृद्धी होण्यासाठी आवश्यक सवण कायणवाही 
करण्याकरीता क्लस्टर फॅषसषलटेशि सेलची षियुक्ती करणे आवश्यक आहे. कृषि षियातीमध्ये वाढ 
करण्याच्या उिेशािे षवषवध षव ागामंध्ये समन्वय व्हावा याकषरता राज्यस्तरीय सुकाण ूसषमती तसेच 
क्लस्टर फॅषसषलटेशि सेल गठीत करण्याची बाब शासिाच्या षवचाराधीि होती.    
शासि षिणणय :-  

 राज्यात कृषि षियात धोरणाची प्र ावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी षवषवध घटकामंध्ये 
समन्वय साधण्याकरीता आषण कृषि षियातवृद्धी होण्याकरीता षवषवध षव ागाचंा सह ाग आवश्यक 
असल्यािे कामामध्ये एक कें द्राष मुखता आणण्याच्या उिेशािे पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सुकाण ूसषमती 
गठीत करण्यात येत आहे. 
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अ.क्र. सषमतीचे स ासद पदिाम 
1 मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
2 प्रधाि सषचव, कृषि षव ाग, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
3 प्रधाि सषचव, पदुम षव ाग, महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
4 प्रधाि सषचव, पणि षव ाग, महाराष्ट्र राज्य सदस्य सषचव 
5 अध्यक्ष, जवाहरलाल िेहरु पोटण रस्ट षिमंषरत 
6 अषतषरक्त संचालक, षवदेश व्यापार संचालिालय, मंुबई षव ाग षिमंषरत 
7 सरव्यवस्थापक,  ारतीय रेल्व े षिमंषरत 
8 संचालक, कें द्रीय कस्टम षव ाग षिमंषरत 
9 सरव्यवस्थापक,  ारतीय षवमाि प्राषधकरण, मंुबई षिमंषरत 
10 आयुक्त, कृषि षिमंषरत 
11 आयुक्त, पशुसंवधणि षिमंषरत 
12 आयुक्त, दुग्धव्यवसाय षिमंषरत 
13 आयुक्त, मत्सव्यवसाय षिमंषरत 
14 पणि संचालक, महाराष्ट्र राज्य षिमंषरत 
15 कायणकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ षिमंषरत 
16 अध्यक्ष तथा व्यवस्थापषकय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ षिमंषरत 
17 प्रादेषशक प्रमुख, ॲग्रीकल्चर ॲण्ड प्रोसेस्ड फुड प्रॉडक्टस एक्सपोटण 

डेव्हलपमेंट ॲथॉषरटी (अपेडा) मंुबई 
षिमंषरत 

18 प्रादेषशक प्रमुख, िॅशिल प्लँट प्रोटेक्शि ऑगणिायझेशि, मंुबई षिमंषरत 
19 प्रादेषशक प्रमुख, स्पायसेस बोडण, मंुबई षिमंषरत 
20 प्रादेषशक प्रमुख, मषरि प्रॉडक्टस एक्सपोटण डेव्हलमेंट ऑथॉषरटी, मंुबई षिमंषरत 
21 प्रादेषशक प्रमुख, एक्सपोटण इन्स्पेक्शि कौन्न्सल, मंुबई षिमंषरत 
22 प्रादेषशक प्रमुख, एक्सपोटण के्रषडट गॅरंटी कापोरेशि ऑफ इंषडया, मंुबई षिमंषरत 
23 प्रषतषिधी, इंषडयि इन्न्स्टटयूट ऑफ पॅकेजजग, मंुबई षिमंषरत 
24 प्रषतषिधी, िाबाडण षिमंषरत 
25 फळे व  ाजीपाला षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
26 कादंा षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
27 तादुंळ षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
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28 मसाले षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
29 गे्रप षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
30 मत्स्यजन्य पदाथण षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
31 मासंजन्य पदाथण षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 
32 दुग्धजन्य पदाथण षियातदार असोषसएशि षिमंषरत 

2. सदर राज्यस्तरीय सुकाण ू सषमती राज्यातूि कृषि, मत्स्य,दुग्धजन्य पदाथण, मासं, मासंजन्य 
पदाथण इ. कृषि व आधारीत पदाथाच्या षियातीत वृद्धी होणाऱ्या दृष्ट्टीकोिातूि मागणदशणि करेल व षिषित 
केलेल्या कृती आराखड्याचे षियंरण करील.  आवश्यकतेप्रमाणे अध्यक्षाचं्या परवािगीिे षिमंषरत 
सदस्य यािंा बैठकीस आमंषरत करण्यात येईल. 
3. कृषि षियात धोरणाची अंमलबजावणी करतािा क्लस्टर स्तरावर काम करण्यासाठी संबंधीत 
षजल््ाचंे षजल्हाषधकारी याचंे अध्यक्षतेखाली अिुिंषगक षव ागाच्या अषधकाऱ्याचंे क्लस्टरषिहाय 
क्लस्टर फॅषसषलटेशि सेल पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 
 

अ.क्र. सषमतीचे स ासद पदिाम 
1 षजल्हाषधकारी, (क्लस्टर/सबक्लस्टरमधील ज्या षजल््ाचे उत्पादि 

सवात जास्त असेल त्या षजल््ाचे षजल्हाषधकारी) 
अध्यक्ष 

2 सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ सदस्य 
3 अपेडा, मंुबई सदस्य 
4 िॅशिल प्लँट प्रोटेक्शि ऑगणिायझेशि प्रषतषिधी /स्थाषिक 

फायटोसॅषिटरी अषधकारी (संबंधीत षजल्हा) 
सदस्य 

5 प्रकल्प संचालक, आत्मा (संबंधीत षजल्हा) सदस्य 
6 षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी (संबंधीत षजल्हा) सदस्य 
7 षव ागीय उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ 

(संबंधीत षजल्हा) 
सदस्य 

8 षजल्हा उपषिबंधक, सहकारी संस्था (संबंधीत षजल्हा) सदस्य 
9 राष्ट्रीय संशोधि कें द्र (संबधंीत षपक) सदस्य 
10 संबंधीत कृषि षवद्योग वाषपठाचे प्रषतषिधी सदस्य 
11 कृषि षवज्ञाि कें द्र (संबंधीत षजल्हा) सदस्य 
12 शेतकरी उत्पादक कंपिी /प्रगतषशल शेतकरी- 1 सदस्य 
13  षियातदार/प्रषक्रयादार/षवियातील तज्ञ षिमंषरत 
14 िोडल एजन्सीचा षव ागीय अषधकारी  सदस्य सषचव 
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4. सवण क्लस्टसणमध्ये सवण संबंधीत घटकासंोबत चचा करुि उपलब्ध साधिसपंत्तीचा अभ्यास 
करुि आवश्यकतेिुसार षियातवृद्धी होण्यासाठी आवश्यक असलेले सवण कायणक्रम क्लस्टर 
फॅषसषलटेशि सेल याचंेमाफण त प्रस्ताषवत करुि राज्यस्तरीय सुकाण ू सषमतीच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात येतील. 
5. सदर शासि षिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सकेंताकं 202002151654594902 असा आहे. हा शासि 
षिणणय षडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाषंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 
 
 

 

         ( अिूप कुमार ) 
                             प्रधाि सषचव (पणि),महाराष्ट्र शासि  

प्रषत, 
1. मा. षवरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र षवधाि स ा / पषरिद, षवधाि  वि, मंुबई  
2. मा.मंरी (पणि), मंरालय, मंुबई 
3. मा.राज्यमंरी (पणि) मंरालय, मंुबई 
4. मुख्य सषचव, महाराष्ट्र राज्य, मंरालय, मंुबई 
5. अपर मुख्य सषचव/प्रधाि सषचव/(कृषि/पणि/पदुम), मंरालय, मंुबई 
6. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे  
7. आयुक्त (पशुसंवधणि), पशुसंवधणि आयुक्तालय, पुणे 
8. आयुक्त (दुग्ध व्यवसाय षवकास), दुग्ध व्यवसाय षवकास आयुक्तालय, मंुबई  
9. आयुक्त (मत्स्य व्यवसाय) मत्स्य आयुक्तालय, मंुबई  
10. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे.    
11. षजल्हाषधकारी (सवण) 
12. कायणकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ, पुणे         
13. पणि संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे                                                    
14. संचालक (फलोत्पादि), कृषि आयुक्तालय, पुणे  
15. प्रकल्प संचालक, आत्मा (सवण) 
16. िॅशिल प्लँट प्रोटेक्शि ऑगणिायझेशि / स्थाषिक फायटोसॅषिटरी अषधकारी ( महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि 

मंडळ माफण त) 
17. षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी (महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ माफण त) 
18. षव ागीय उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ (सवण) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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19. षजल्हा उपषिबंधक, सहकारी संस्था (सवण) 
20. महाव्यवस्थापक, अपेडा, मंुबई 
21. राष्ट्रीय संशोधि कें द्र / कृषि षवद्योग वाषपठाचे प्रषतषिधी / कृषि षवज्ञाि कें द्र / शेतकरी उत्पादक 

कंपिी(महाराष्ट्र राज्य कृषि पणि मंडळ माफण त)  
22. षिवडिस्ती (21-स) 
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