
राज्य कृषी मूल्य अयोगावर सदस्य म्हणनू 
शेतकरी प्रततनीधीची  तनयकु्ती करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 

कृषी, पशुसंवधधन, दुग्धव्यवसाय तवकास व मत्सस्यव्यवसाय तवभाग, 
शासन तनणधय क्र. राकृमुअस्था-2014/प्र.क्र. 59/राकृमूअ-10ऄे 

मादाम कामा रोड, हुतात्समा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबइ-400 032. 

तदनाकं : - 30/07/2018 

 वाचा :  1. शासन तनणधय, कृषी व पदुम तवभाग क्र. राकृमूअस्था-2014/प्र.क्र.59/शेमाभास-11ऄे,  
    तद. 23 एतप्रल 2015.(राज्य कृषी मूल्य अयोगाचे गठनाबाबत) 
             2. शासन तनणधय, कृषी व पदुम तवभाग क्र. राकृमूअस्था-2014/प्र.क्र.59/शेमाभास-11ऄे,  
    तद. 1 जुलै 2017. (राज्य कृषी मूल्य अयोगावर मा.ऄध्यक्ष याचं्या तनयुक्तीबाबत) 
             3. शासन तनणधय, कृषी व पदुम तवभाग क्र. रामंद-2017/प्र.क्र.319/राकृमूअ-11 ऄ,े  
    तद. 16 नोव्हेंबर 2017. (मा.ऄध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य अयोग यानंा राज्यमंत्री पदाचा दजा   
                  तमळणेबाबत) 
             4. शासन तनणधय, तवत्त तवभाग, क्रमाकं: प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5 तद. 3/3/2010. 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतमालाला तकफायतशीर भाव तमळावते व ग्राहकानंा वाजवी दरात शेतमाल खरेदी 
करता यावा या दुहेरी ईद्येशाने राज्य शेतमाल भाव सतमती सन 1980 पासून कृषी तवभागाच्या अस्थापनेवर 
कायधरत होती. संदभध क्र. 1 मध्ये नमूद तद. 23/04/2015 रोजीच्या शासन तनणधयान्वये सदर सतमतीचे रुपातंर   
“राज्य कृषी मूल्य अयोगात” करण्यात अलेल ेअहे.   

नव्याने गतठत झालेल्या “राज्य कृषी मूल्य अयोगाच्या” ऄध्यक्ष पदावर संदभध क्र. 2 मध्ये नमूद  
तद. 01/07/2017 रोजीच्या शासन तनणधयान्वये  श्री. पाशा पटेल याचंी तनयुक्ती करण्यात अलेली अहे. 

संदभध क्र. 3 मध्ये नमूद तद. 16/11/2017 रोजीच्या शासन तनणधयान्वये मा. ऄध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य 
अयोग यांना राज्यमंत्री पदाचा दजा देण्यात अलेला अहे. 

सदर राज्य कृषी मूल्य अयोगाच्या सदस्य पदावर शेतकरी प्रततनीधींची सदस्य म्हणनू तनयुक्ती 
करण्याची  बाब शासनाच्या तवचाराधीन होती.   
शासन तनणधय :-  

अता, तद. 23 एतप्रल 2015 रोजीच्या अदेशान्वये गठीत करण्यात अलेल्या राज्य कृषी मूल्य 
अयोगावर खालील शेतकरी प्रततनीधींची सदस्य म्हणनू  तनयुक्ती करण्यात येत अहे. 

ऄ.क्र. नावं पत्ता 
1 प्रा. सुहास पाडूंरंग पाटील मु. ईजनी (टे) पो. तभमानगर ता. माढा तज. सोलापूर 
2 श्री. ऄतनल नारायण पाटील मु. सागें, पो. गोरे, ता. वाडा, तज. पालघर 
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3 श्री. प्रशातं पुरुषोत्तम आंगळे मु. तनगाव पो. दहेगाव तमसकीन ता. व तज. वधा 
4 श्री. तकशोर देशपाडें सेक्टर बी, प्लॉट नं. 183, एन-1 तसडको, औरंगाबाद 
5 श्री. ऄच्युत रंगनाथ गंगणे मु.पो. दैठणा ता. ऄंबाजोगाइ, तज. बीड 
6 डॉ. संपतराव बाळासो पाटील मु. पो. सरुड, ता. शाहूवाडी, तज. कोल्हापूर 
7 श्री. तवनायक अप्पासो जाधव मु. कसबे तडग्रज ता. तमरज, तज. सागंली 
8 श्री. तशवनाथ दत्तात्रय जाधव मु. पो. धारणगाव खडक, ता. तनफाड, तज. नातशक 
   

वरील सदस्य शासनाच्या पुढील अदेशापयंत “राज्य कृषी मूल्य अयोगावर” सदस्य म्हणनू कायधरत 
राहतील. 
2. राज्य कृषी मूल्य अयोगावर तनयुक्त केलेल्या ऄशासकीय सदस्यानंा रु. 8,900 व त्सयाहून ऄतधक गे्रड 
पे ऄसणा-या शासकीय कमधचा-याचं्या दराने राज  य कृषी मूल्य अयोगाने अयोतजत केलेल्या बैठतकच्या 
प्रयोजनासाठीच फक्त प्रवासभत्ता व दैतनक भत्ता ऄनुज्ञये ऄसेल.  मात्र त्सयानंा तवमान प्रवास अतण रेल्वचेा 
वातानुकूतलत प्रथम वगाचा प्रवास ऄनुज्ञये ऄसणार नाही.   
3. यासाठी होणारा खचध कृषी व पदुम तवभाग  “मागणी क्र. डी-7, 3451- सतचवालय अर्थथक सेवा (090) 
सतचवालय 090(01)(01)(03) कृषी, पशुसंवधधन, दुग्ध व्यवसाय तवकास व मत्सय व्यवसाय 
तवभाग(ऄतनवायध)(03)दत्तमत (34510672) (11) देशातंगधत प्रवास खचध व (13) कायालयीन खचध” खाली 
खची टाकून तो त्सया-त्सया तवद्यमान वषीच्या मंजूर ऄनुदानातून भागतवण्यात यावा.  
4. प्रस्तुत शासन तनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संगणक साकेंताकं 201807301749084801 ऄसा अहे. हा अदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाककत करून काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे अदेशानुसार व नावाने, 
                   
 
 

(          ) 
ऄवर सतचव (कृषी), महाराष्ट्र शासन 

 
प्रतत, 

1.   मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सतचव, मंत्रालय, मंुबइ  
2. मा.मंत्री (कृषी), याचंे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंुबइ   
3. मा.मंत्री (तवत्त), याचंे खाजगी सतचव,मंत्रालय, मंुबइ   
4. मा.मंत्री (सहकार व पणन), याचंे खाजगी सतचव,मंत्रालय, मंुबइ   

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. मा. मंत्री (ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ), यांचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंुबइ   
6. मा. मंत्री  (सवध)             
7. मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मंुबइ  
8. मा.राज्यमंत्री (सवध) 
9. मा. ऄध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य अयोग, महाराष्ट्र राज्य,मंुबइ.  

10. मा. तवरोधी पक्ष नेता तवधान सभा/तवधान पतरषद 
11. मा. तवधान सभा/तवधान पतरषद सदस्य (सवध)  
12. मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबइ.  
13. कुलगुरु, महात्समा फुले कृषी तवद्यापीठ, राहुरी, तज.ऄहमदनगर     
14. कुलगुरु, वसंतराव नाइक मराठवाडा कृषी तवद्यापीठ, परभणी               
15. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी तवद्यापीठ, ऄकोला      
16. कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावतं कोकण कृषी तवद्यापीठ, दापोली, तज. रत्सनातगरी 
17. सवध मंत्रालयीन प्रशासकीय तवभागाचंे ऄप्पर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव 
18. ऄप्पर मुख्य सतचव (कृषी / पणन) कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
19. ऄप्पर मुख्य सतचव (तवत्त) तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
20. ऄप्पर मुख्य सतचव (वस्त्ाेद्योग), सहकार, पणन व वस्त्ाेद्योग तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
21. प्रधान सतचव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्ाेद्योग तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
22. प्रधान सतचव, ऄन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ   
23. अयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य, कृषी अयुक्तालय, पुणे 
24. महासंचालक, मातहती व जनसंपकध  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबइ 
25. संचालक, ऄथध व साखं्ख्यकी संचालनालय, वादें्र (पू), मंुबइ. 
26. कृषी संचालक (सवध), कृषी अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
27. सह सतचव (तनतवष्ट्ठा व गुणतनयंत्रण)  कृषी व पदुम तवभाग, मंत्रालय, मंुबइ  
28. तवभाग प्रमुख (कृषी ऄथधशास्त्), महात्समा फुल ेकृषी तवद्यापीठ, राहुरी, तज.ऄहमदनगर 
29. तवभाग प्रमुख (कृषी ऄथधशास्त्), वसंतराव नाइक मराठवाडा कृषी तवद्यापीठ, परभणी  
30. तवभाग प्रमुख (कृषी ऄथधशास्त्),  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी तवद्यापीठ, ऄकोला 
31. तवभाग प्रमुख (कृषी ऄथधशास्त्), डॉ. बाळासाहेब सावतं कोकण कृषी तवद्यापीठ, दापोली, तज. 

रत्सनातगरी 
32. महालेखापाल (लेखा पतरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबइ / नागपूर 
33. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1/2, मंुबइ / नागपूर 
34.  कृषी व पदुम तवभागातील ईपसतचव/ऄवर सतचव/कक्ष ऄतधकारी (सवध) 
35. तवभागीय कृषी सहसंचालक (सवध) 
36. सवध सतमती सदस्य, राज्य कृषी मूल्य अयोग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ.  
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37.  सहसंचालक,  राज्य कृषी मुल्य अयोग कक्ष, सर एच.सी. तदनश ा  तबल्डींग, 2 रा मजला, हार्थनमन 
सकध ल, फोटध, मंुबइ  

38. तजल्हाऄतधक्षक कृषी ऄतधकारी (सवध) 
39.  राजकीय पक्षाचंी कायालये (सवध) 
40.  ग्रथालंय, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, तवधान भवन, मंुबइ. 
39.  तनवड नस्ती, 11-ऄे 
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