स्मार्ट प्रकल्पातून कृषी व्यवसाय व ग्राम परिवतटन
मा.श्री. सहु ास दिवसे,
कृ षी आयक्त
ु , महाराष्ट्र राज्य
----मा. बाळासाहेब ठाकरे कृ षी व्यवसाय व ग्रामीण पररवर्तन प्रकल्प अर्ातर् स्मार्त हा अत्यंर्
वेगळी वार् चोखाळमारा, वेगवेगळ्या शक्यर्ांची चाचपणी करणारा, आत्तापयंर् शेर्कऱयांसाठी ज्या
पार्ळीवर व ज्या व्यापकर्ेने काम झालं नाही असा वेगळा प्रकल्प यार्नू राबदवण्यार् येर् आहे.
नेहमीच्या इर्र योजनांचे आधी धोरण ठरर्े व त्यानसु ार योजना दनदिर् होवनू ठरल्या
चौकर्ीर् अंमलबजावणी होर्े. स्मार्त या उलर् काम करर्ो. प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी स्मार्त मिर्
करर्ो. स्मार्तचे काम इदव्हडन्स बेस पॉदलसी नसु ार चालर्े. माके र्मध्ये जे चालर्े व लवदचकर्ा आहे
र्े स्मार्त मध्ये के ले जार्े. मदहला गर्, शेर्करी गर्, शेर्करी उत्पािक कंपन्या, उत्पािक संघ आिी
सवत समिु ाय आधारीर् सस्ं र्ाचं ी क्षमर्ा बाधं णी हा याचा महत्वाचा भाग आहे.
मल्ु य साखळी दवकास हा स्मार्त प्रकल्पाचा आत्मा आहे. लहान व दसमांर् शेर्करी आदण
नवउद्योजकांना कें द्रस्र्ानी सवतसमावेशक व स्पधातत्मक मल्ु यसाखळ्यां दवकदसर् करणे हे या
प्रकल्पाचे उद्दीष्ट आहे. स्मार्तची दिशा ही आर्ा कृ षी दवभागाची दिशा आहे. कृ षी दवभागाच्या सवत
योजना त्या दिशेनेच राबदवण्यार् येर् आहेर्. त्यासाठी कृ षी दवभागाची सवत यंत्रणा, सवत योजना परु क
काम करर् आहेर्. कृ षी दवभाग गेल्या िीड िोन वषातपासनू दपकदनहाय क्लस्र्र बेस काम करर् आहे.
या क्लस्र्रचे जीआय आधारीर् नकाशे र्यार करुन र्े मॅप स्मार्त प्रकल्पाशी जोडण्यार् येर् आहेर्.
मल्ु यसाखळी म्हणजे शेर्मालाच्या उत्पािनापासनू उपभोगापयंर् सवत कायांची व र्ी काये
करणाऱया सवत घर्कांची साखळी. उत्पादिर् शेर्माल शेर्कऱयापासनू ग्राहकांपयंर् पोचण्याच्या
प्रदियेर् दकमर्ीर् वाढ होर् जार्े. या प्रदियेर् ग्राहक मोजर् असलेल्या रकमेर् उत्पािकाचा दहस्सा
वाढवणे, मल्ु य साखळीर् सहभागी घर्कार्ं समन्वय साधनू त्याचं ी कायतक्षमर्ा वाढवणे, दवश्वास व
फायद्याचे वार्ावरण दनमातण करुन मल्ु यसाखळी स्पधातक्षम करण्याचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी
साखळीर्ील प्रत्येक घर्काची, यंत्रणांची जबाबिारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. कुणी, कधी, काय
काय के लं हे सवत साखळीर्ील प्रत्येकाला व ग्राहकालाही पाहर्ा येईल अशी व्यवस्र्ा दवकदसर्
करर् आहोर्.
उत्पािनवाढ व बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी आवश्यक त्या सवातचा समावेश स्मार्तमध्ये
आहे. इर्र योजनांमधनू उपलब्ध असलेल्या सक्ष्ु म दसंचनासारख्या गोष्टी यार् वगळण्यार् आल्या
आहेर्. मात्र अपवािात्मक दस्र्र्ीर् ज्यांचाही दवचार होऊ शकर्ो. िधु व ऊस यांच्या मल्ु यसाखळी
चागं ल्या असल्याने सध्या र्री त्याचं ा समावेश स्मार्त मध्ये नाही.

राज्यार्ील 1700 हून अदधकच्या शेर्करी उत्पािक कंपन्या (FPC), 220 मदहला बचर् गर्
प्रभाग सचं , 406 लोक सचं ादलर् साधन कें द्र, प्रार्दमक कृ षी पर्सस्ं र्ा, उत्पािक सघं , आत्मा
यंत्रणेकडे नोंिणी झालेले उत्पािक गर्, व्हीएसर्ीएफ गावसमहु या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ शकर्ार्.
समु ारे 2100 कोर्ी रुपयाच्ं या अर्तसहाय्याचा हा प्रकल्प 2020-21 र्े 26-27 अशी सलग 7
वषत राबदवण्यार् येणार आहे. यासाठी जागदर्क बँकेकडून 1470 कोर्ी रुपये कजत उपलब्ध होणार
आहे. राज्य शासन यार् 560 कोर्ी रुपयांचा वार्ा उचलणार असनू खासगी उद्योग क्षेत्राच्या
माध्यमार्नू (CSR) 70 कोर्ी रुपये उपलब्ध होणार आहेर्. यार्नू संस्र्ात्मक कृ षी व्यवसाय
सधु ारणा व क्षमर्ावृद्धीसाठी 282.6 कोर्ी रुपये, कृ षी संलग्न व्यवसाय वृद्धी व व्यापक बाजारपेठ
प्रवेशासाठी 1415.4 कोर्ी रुपये, जोदखम व्यवस्र्ापन यत्रं णा दनदमतर्ीसाठी 129.4 कोर्ी रुपये आदण
या प्रकल्पाच्या अमं लबजावणी व्यवस्र्ापनासाठी 276.6 कोर्ी रुपयाचं ी र्रर्िू करण्यार् आली
आहे.
कृ षी व्यवसाय सधु ारणांमध्ये कृ षी व पणन दवभागांअर्ं गतर्च्या दवदवध सस्ं र्ांच्या क्षमर्ाचं े
बळकर्ीकरण, धोरणात्मक बिलासं ाठीच्या उपाययोजना, स्र्ुअडतशीप काऊंसील स्र्ापना याचं ा
समावेश आहे. बाजारपेठ प्रवेशासाठी दवदवध प्रकारच्या भादगिाऱया, सावतजदनक सदु वधांमध्ये
गंर्ु वणक
ू , संस्र्ांची क्षमर्ा बांधणी, र्ांदत्रक सहाय्य, शहरांना अन्न परु वठा व्यवस्र्ा व पर्परु वठा
उपलब्धर्ा यावर भर िेण्यार् येर् आहे. र्र जोदखम व्यवस्र्ापन यंत्रणेर् बाजार मादहर्ी व दवश्ले षण
सेवा, धान्य गोिाम व्यवस्र्ा, बाजार मल्ु य जोखीम व्यवस्र्ापन आिी बाबींचा समावेश आहे.
रेसेदबलीर्ी हा या प्रकल्पाचा महत्वाचा भाग आहे. कापसू असो की फळे वा भाजीपाला. मी
घेर् असलेली वस्र्ू उत्कृ ष्ट आहे. दर्ची गणु वत्ता मी र्पासू शकर्ो हा दवश्वास ग्राहकाच्या मनार्
दनमातण करण्यावर, गणु वत्तेची हमी िेण्यावर यार् भर आहे.
कृ षी, पशसु ंवधतन, पणन, सहकार, मदहला व बाल कल्याण, ग्रामदवकास, नगर दवकास या
सवत दवभागांच्या दवदवध यंत्रणांच्या समन्वयाने प्रकल्पाची अंमलबजावणी होर् आहे. राज्याच्या
मख्ु य सदचवाच्ं या अध्यक्षर्ेखालील प्रकल्प सक
ु ाणू सदमर्ी व कृ षी सदचवाच्ं या अध्यक्षर्ेखालील
स्मार्त सोसायर्ीमाफत र् स्मार्त राबदवण्यार् येर् आहे. प्रकल्प संचालक म्हणनू कृ षी आयक्त
ु काम पाहर्
आहेर्. दवभादगय पार्ळीवर दवभादगय कृ षी सहसंचालक व दजल्हा पार्ळीवर दजल्हा अदधक्षक कृ षी
अदधकारी प्रकल्पाचे काम पाहर् आहेर्.
- सुअर्टशीप काऊंसील (कािभािी परिषद)
स्र्ुअडतशीप काऊंसील दवदवध िेशामं ध्ये कायतरर् आहेर्. मल्ु य साखळीर्ील सवत घर्क एकत्र
येवनू त्या त्या दपकाच्या उत्पािनापासनू दमळणाऱया उत्पन्नार् सवत घर्काचं ा वार्ा वाढदवण्याच्या
अनषु ंगाने त्यामाफत र् प्रयत्न के ले जार्ार्. अशा काही काऊंसील महाराष्ट्रार् स्र्ापन करण्याचा
दवचार आहे. या संस्र्ा स्वर्ःच्या जोरावर चालर्ील. पदहली काही वषत त्यांना मिर् के ली जाईल.

- शेतकिी सहभाग
शेर्करी संस्र्ांना या प्रकल्पार् खरे िीिारांसोबर् भादगिारी प्रकल्प, बाजारपेठ संपकत वाढ,
धान्य साठवणक
ू व साठवणक
ू पिार् धान्य र्ारण आदण या बाबींना परु क नादवन्यपणु त बाबींसाठी
सहाय्य दमळणार आहे. कापसू उत्पािकर्ावाढीसह गणु वत्तापणू त, एकदजनसी कापसू दविीव्यवस्र्ा
उभारण्यासाठी कापसू मल्ु यसाखळी दवकास प्रकल्प(स्मार्त कॉर्न) राबदवण्यास सरु वार् झाली आहे.
- शेतकिी संस्था ननकष व अनुदान
सस्ं र्ा नोंिणीकृ र् असावी, वादषतक उलाढाल दकमान 5 लाख रुपये असावी व संस्र्ा
र्कबाकीिार नसावी. उत्पािक भादगिारीसाठी संस्र्ेचे दकमान 250 शेर्करी भागधारक असावेर्,
बाजार संपकत वाढीसाठी फळे -भाजीपाला उपप्रकल्पासाठी 750 लाभार्ी शेर्करी र्र धान्य आधारीर्
उपप्रकल्पासाठी दकमान 2000 लाभार्ी शेर्करी असावे लागर्ार्. प्रकल्प खचातनसु ार जास्र्ीर्
जास्र् 60 र्क्क्यांपयंर् अनिु ान िेण्यार् येणार आहे. लाभार्ी संस्र्ा दनवडीची प्रदिया खपू
स्पधातत्मक, र्र्स्र् व त्रयस्र् संस्र्ेमाफत र् दनपक्षपार्ी आहे. हा जागर्ीक पार्ळीवरील प्रकल्प आहे.
जागदर्क स्पधेला पात्र अशाच लाभार्ी दनवड यार् के ली जार्े.
- सहाय्य नमळणाऱ्या बाबी
गणु वत्तापणू त उत्पािनासाठीच्या बाबी, रॅक्र्र, रॉली, बीबीएफ यत्रं , फवारणी यत्रं ,
हावेस्र्र, हळि लागवड-काढणी-उकळणी-पॉलीश यंत्र, प्रयोगशाळा, वजनकार्े आिी यंत्र व औजारे ,
गोिाम, शेर्माल संकलन कें द्र, काढणीपिार् पायाभर्ू सदु वधा, शेर्माल प्रमाणीकरण, मार्ी पररक्षण
यासाठी यार्नू सहाय्य दिले जार् आहे. शेर्कऱयांना आवश्यक त्या बाबीस सहाय्य करण्याची
लवदचकर्ा यार् आहे. नवीन वाणाची आयार् करण्यासाठी 25 कोर्ी रुपयांची दवशेष र्रर्िू यार्
आहे. यादशवाय मल्ु य साखळीर् ज्या बाबींना अनिु ान प्रस्र्ादवर् नही अशा नादवन्यपणू त बाबींसाठी
खचातच्या 50 र्क्क्यापं यंर् अनिु ान िेय आहे. यासाठी 20 कोर्ी रुपयाचं ी र्रर्िू करण्यार् आलेली
आहे.
- मुल्य साखळी नवकास शाळा
मल्ु यसाखळीर्ील सवत घर्कांना एका व्यासपीठावर आणनू त्या दपकासंबंदधर् आव्हाने आदण
मद्दु े समजनू घेण्यासाठी मल्ु य साखळी दवकास शाळा ही संकल्पना राबदवण्यार् येणार आहे. यार्
र्ांदत्रक बाजार बैठक, बाजारादभमख
ु पीक प्रात्यदक्षके , राज्य, िेश आदण िेशाबाहेरील प्रदशक्षण वा
अभ्यास िौरे , शेर्करी शेर्ीशाळा, र्ांदत्रक कमतचाऱयांसाठी आंर्रराष्ट्रीय अभ्यास िौरे यांचा समावेश
आहे. यासाठी 14 आर्ं रराष्ट्रीय सस्ं र्ासोबर् करार करण्यार् येर् आहेर्. नेिरलॅन्डमधील सस्ं र्ेसोबर्
मल्ु यवधतनाबाबर् काम सरुु झाले आहे. इदिसॅर्च्या सस्ं र्ा, एफएओ यासह काही सस्ं र्ासं ोबर्
सामंजस्य करार झाले आहेर्.

- लाभाथी संस्था ननवर् प्रनिया
प्रकल्पार् सहभागी होण्यासाठी शेर्माल खरे िीिार व शेर्कऱयांकडून प्रस्र्ाव मागदवण्यार्
येर्ार्. यासाठी वृत्तपत्रे व इर्र माध्यमांर्नू जादहरार् दिली जार्े. इच्छूकांना प्रकल्पाची संकल्पना
कशी र्यार करावी याचे प्रदशक्षण दिले जार्े. त्यानंर्र शेर्करी सस्ं र्ा व खरे िीिार सल्लागाराच्या
मिर्ीने प्रकल्पाची आखणी करर्ार्. त्याची सामादजक, पयातवरणीय व र्ादं त्रक र्पासणी के ली जार्े.
यानंर्र पात्र प्रकल्प संकल्पनांचे त्रयस्र् मल्ु यांकन सदमर्ीमाफत र् मल्ु यांकन के ले जार्े. मंजरू ी
दमळालेल्या संकल्पनेचा सदवस्र्र प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) प्रकल्प सल्लागार संस्र्ेमाफत र् र्यार
करण्यार् येर्ो.
- पतपिु वठ्यासाठी मदत
स्मार्त अर्ं गतर् उपप्रकल्पांसाठी पर्परु वठा सरु दळर् व्हावा यासाठी सस्ं र्ांना वेगवेगळ्या
माध्यमार्नू मिर् करण्यार् येणार आहे. कमी, अल्प िरार् कजतपरू वठा करण्याचा प्रयत्न आहे.
बँकांसोबर् सामंजस्य करार करण्यार् येर् आहेर्. एडीबीचा मॅग्नेर् नावाचा प्रकल्प येर्ो आहे.
खरे िीिार कंपन्यांना राष्ट्रीय कृ षी दवकास योजना व इर्र योजनांर्नू मिर्ीचा प्रयत्न आहे.
- स्मार्ट कॉर्न
महाराष्ट्र राज्य कापसू उत्पािक सहकारी पणन महासघं आदण कृ षी दवभागामाफत र्
शेर्करी गर् व दजदनंग दमल्स याच्या सहभागाने 100 कोर्ी रुपयांचा कापसाच्या मल्ु यसाखळी
दवकासाचा प्रकल्प राबदवण्यास सरु वार् झाली आहे. कापसू उत्पािक 12 दजल््ांर्ील 60 र्ालक
ुे
आदण त्यार्ील 4 लाख शेर्करी कुर्ुंबाना याचा लाभ होणार आहे.
- स्मार्ट प्रकल्पात प्रस्तानवत नपके व प्रकल्प
सोयाबीन - 38, कापसू - 5, मका - 17, र्रू - 15, हरभरा - 21, इर्र डाळी - 12,
भरड धान्ये - 8, भार् - 8, के ळी - 9, डादळंब - 16, द्राक्ष - 8, सत्रं ा - 7, मोसबं ी - 1, काजू - 8, पेरु 1, अंजीर - 1, दसर्ाफळ - 1, आंबा - 9, र्ोमॅर्ो - 2, कांिा - 25, भेंडी - 2, बर्ार्ा - 2, इर्र
भाजीपाला - 2, हळि - 2, शेळीपालन - 25, कुक्कुर्पालन – 4
- कृषी नवपणन अन्वेषण सेवा
बाजारभावाच्या अिं ाजानसु ार आगामी हगं ामार् कोणर्ी दपके घ्यावीर्, काढणीवेळी
बाजारभाव अिं ाजानसु ार शेर्माल दविी करावा की गोिामार् साठवावा याबाबर् मागतिशतन
करण्यासाठी कृ षी आयक्त
ु ालयार् स्वर्ंत्र कक्ष स्र्ापन करण्यार् येणार आहे. जागदर्क व िेशांर्गतर्
लागवड क्षेत्र, संभाव्य उत्पािन, साठवणक
ू , मागणी व बाजारभाव यांचे दवश्ले षण करुन प्रमख
ु
दपकांच्या संभाव्य बाजारभावांचे अंिाज या कक्षामाफत र् शेर्कऱयांना मोबाईल संिश
े , वेबसाईर् आिी
माध्यमार्नू परु दवण्यार् येणार आहेर्.

- पथदशी प्रकल्प नस्थती
पदहल्या र्प्पप्पयार् स्मार्त प्रकल्पाअंर्गतर् पर्िशी प्रकल्पाची सरु वार् दडसेंबर 2018 पासनू
करण्यार् आली. यार्ील भागीिारी प्रकल्पांसाठी दवदवध उद्योगसमहु ांसोबर् 49 सामंजस्य करार
करण्यार् आले आहेर्. कडधान्ये, कापसू , सोयाबीन, मका, फळे , भाजीपाला, मसाला दपके ,
भरडधान्ये, शेळीपालन व कोंबडीपालन याच्ं या मल्ु यसाखळी दवकासाचे 134.51 कोर्ी रुपयाचं े 31
उपप्रकल्प कायातदन्वर् करण्यार् आले आहेर्. यार् 21 दजल््ांर्ील 85 लाभार्ी शेर्करी संस्र्ांचा
समावेश आहे.
- सुरु असलेले प्रकल्प
सोयाबीनसाठी लार्ूरमध्ये 12 कोर्ी 98 लाख रुपयांचा प्रकल्प हार्ी घेण्यार् आला आहे.
त्यार् स्मार्त गोिाम, रॅक्र्र आिी बाबींसाठी 8.33 कोर्ी रुपये िेणार आहे. गणु वत्तापणू त उत्पािन,
क्वादलर्ी र्ेदस्र्ंग करुन दविी आिी बाबी यार् आहेर्. वखार मडामंडळामाफत र् र्ेर्े सायलो प्रकल्प
उभारण्यार् येर् आहे. हळिीसाठी दहगं ोली मध्ये प्रकल्प सरुु आहे. हळिीर्ील कुरकुमच्या
प्रमाणानसु ार लीन अॅग्रो कंपनीमाफत र् िर िेण्यार् येर् आहे. कंपनीमाफत र् प्रत्येक र्प्पप्पयाचे संदनयंत्रण
के ले जार्े. यादशवाय बारामर्ीर् डादळंबासाठी, अमरावर्ीर् र्ुर, सोया व गहू दपकांसाठी र्र
राज्यार्ील 10 पर्सस्ं र्ांना गावपार्ळीवर धान्य गोिामांसाठीचे प्रकल्प मंजरू करण्यार् आले आहेर्.
गोिामांचे कें द्रीय संस्र्ा प्रमाणीर् करुन, मल्ु यमापन करुन 100 प्रकल्प करण्याचे दनयोजन आहे.
- पुढील र्प्पा ऑगस्र्मध्ये
जागदर्क िजातच्या प्रकल्पाची आखणी करायला र्सा खपु काळ लागर्ो. आपण हे काम
फक्त 9 मदहन्यार् करुन 31 प्रकल्पांना मंजरू ी दिली आहे. त्यांचे काम प्रगर्ीपर्ावर आहे. प्रकल्पाच्या
पढु ील र्प्पप्पयार् नवीन प्रकल्पासं ाठी ऑगस्र्मध्ये जादहरार् काढण्यार् येईल. एकिा जादहरार्
काढल्यानर्ं र सस्ं र्ा दनवड व मंजरू ीची प्रदिया पणू त व्हायला सार् आठ मदहने लागर्ार्. र्प्पप्पया
र्पप्पयाने अशा र्ीन चार जादहरार्ी येर्ील.
कृ षी व पणन दवभागाच्या सहकायातने कोरोना लॉकडाऊनच्या काळार् 90 दिवस िररोज िोन
हजार र्न भाजीपाला शेर्कऱयांपासनू ग्राहकांपयंर् र्ेर् परु वण्यार् आला. राज्यार्ील अनेक शेर्करी
उत्पािक कंपन्यांनी, गर्ांनी यार् उल्लेखदनय कामदगरी बजावणी. अशी मल्ु यसाखळी आपण र्यार
करु शकर्ो, असा दवश्वास शेर्कऱयांमध्ये आला आहे. यामळ
ु े पढु ील काळार् स्मार्तची व्यापकर्ा व
पररणामकारकर्ा वाढर् जाईल, असा दवश्वास वार्र्ो.
---

