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वकाचा:- 1.ाजृव ,िशु्ंवकधषि, दुग्धव् वक्ा ाववकजा्ावकामत्स् व् वक्ा ाववकभागाशा्िाविणष ा   
                क्र.ाजाववकधो-2018/प्र.क्र.183/9-अे,ावदिाजंा18/07/2018 
           2. मा.राज् मंत्र ा ांच ावििण ाक्र.राज् मंत्र ा/गृह(ग्रा.),ववकत्तावकावि ोचि/ 807/    
               िोि,ावदिाजंा27/09/2018 
 

प्र्तीलावकिाा:-ा 
 राज् ातील का जोजणा ववकभागातील का स्धुदुगषा वका रत्सिावगर ा  ाा वचल्ह्यामध् ेा जाच्ा
विजाचंेाउत्सिादिामोठ्यााप्रमाणावकराहोतेील.ा ाजाच्ाफळविजाया ााकागवकड िा््िाप्रवक्र ाावका
ववकक्र ि ंतीला शेतीलजऱ ािंाा  ेणाऱ ाा अडचण ा ववकचारातीला नेकिा जाच्ा फळविजाया ाा ्वकषज ा
ववकजा्ा्ाठ ा एजा विवितीला धोरणा तील ारा जरण् ा्ाठ ा शा्िा्ा ्ल्लाा देण् ा्ाठ ा
्ंदभाध िावद.18/07/2018ाया ााशा्िविणष ान्वक ेामा.ाराज् मंत्र ,ागृहा(ग्राम ण),ाववकत्तावका
वि ोचिा  ायंा ाा अध् क्षतेीलखाक ा एजा ्वमतील ा गठ तीला जरण् ातीला आक ा होतील .ा ्दरा
्वमतील चाा जा षजाका तील्ेचा जा षजक्षाा अध् क्षायंा ाा ववकिंतील िु्ारा वकाढववकण् ाच ा बाबा
शा्िाया ााववकचाराध िाहोतील .ात्स ािु्ाराशा्िाखाक कप्रमाणेाविणष ानेतीलाआहे:- 
 

शा्िाविणष :-ा 
जाच्ा फळविजाया ाा कागवकड िा््िा प्रवक्र ाा वका ववकक्र ि ंतीला शेतीलजऱ ािंाा  ेणाऱ ाा

अडचण ा ववकचारातीला नेकिाजाच्ाफळविजाया ाा्वकषज ा ववकजा्ा्ाठ ाएजा विवितीलाधोरणा
तील ाराजरण् ा्ाठ ामा.ाराज् मंत्र ,ागृहा(ग्राम ण),ाववकत्तावकावि ोचिा ायंा ााअध् क्षतेीलखाक ा
गठ तीला्वमतील बाबतीलाशा्िािुढ कप्रमाणेाविणष ानेतीलाआहे.ा 

 

2. ्वमतील चेाजा षक्षते्रावकाजा षजाक 
(i) ्वमतील चेाजा षक्षते्राराज् ातील का्ंि्णषाजोजणाववकभागातील्ेचाजोजणाव् वतीलवरक्तीला
जोल्ह्हाि्रा वचल्ह्यातील का आचराा वका चदंगडा तीलाकुक् ातीला देवखका जाच्चाे उत्सिादिा
होतीलाअ्ल्ह् ामुळेा्दरातीलाकुक् ाचंाा्मावकशेाजरूिाव् ाप्तील ावकाढववकण् ातीला ेतीलाआहे 
(ii)्वमतील चााजा षजाकाआणख ातील िामवहन् ािं ावकाढववकण् ातीला ेतीलाआहे.ात्स ािु्ारा
्वमतील िेा प्राप्तीला तीलक्रार /्म् ायंा ाा अिु ंगािेा ्खोका चचाा जरुिा त्स ावकरा जा ा
उिा  ोचिााजरतीलाा ेतील का ाबाबतीलाआिकााअहवकाकातील ाराजरावकाावकाआिल्ह् ाा
्वक ं्िष्ट्िाअवभप्रा ा्हावदिाजंा31/12/2018ि ंतीलाशा्िा्ा्ादराजरावका 
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३.ाा्वमतील च ाजतीलषव् ेावकाचबाबदाऱ ा:- 
ाााााा्वमतील च ा जतीलषव् ेा वका चबाबदाऱ ाा वदिाजंा 18/07/2018ा या ाा िु्ारा अबावधतीलाा
राहतील क. 

ा्वमतील  अध् क्षािंाा आवकश् जतेीलिु्ारा बैठज ्ा ्ंबंवधतीला मान् वकरािंाा विमंवत्रतीला
जरण् ाचेाअवधजारावदिाजंा18/07/2018ाया ााशा्िविणष ान्वक ेादेण् ातीलाआकेाआहेतील.ा
त्स ािु्ारारत्सिावगर ातील्ेचािाकनरावचल्ह्यातील काआवदवका् ावकाइतीलराजाच्ाउत्सिादजातील्चेाा
प्रवक्र ााउद्योचजा्वमतील चेा्द् ा ािंााबैठज ्ाविमंवत्रतीलाजरण् ाचेाअवधजाराअध् क्षािंाा
राहतील क.ा 

 

    ्दरा शा्िा विणष ा महाराष्ट्रा शा्िाया ाा www.maharashtra.gov.in  ाा
्ंजेतील्थळावकरा ा उिकब्धा जरण् ातीला आकाा अ््िा त्स ाचाा ्ंजेतीलाज 
201811201518417301 अ्ााआहे.ाहााआदेशावडच िका्वकाक्षर िेा्ाक्षावंजतीलाजरुिा
जाढण् ातीला ेतील आहे. 

 

          महाराष्ट्राचेाराज् िाका ायंा ााआदेशािु्ारावकािावंकािे, 
 
 

 
 

ाााााााााााााा(ाश्र जातंीलाआडंगेा) 
ाााााााााााााअवकरा्वचवक,ामहाराष्ट्राशा्ि 

प्रतील:-ा 
१)ामा.ामंत्र ा(जृव ावकाफकोत्सिादि)ा ाचंेाखाचग ा्वचवक 
2)ामा.राज् मंत्र ा(जृ  )ा ांचेााखाचग ा्वचवक, मंत्राक , मंुबईा-32 
३)ामा.ाश्र .ाद िजाजे्रजर,ाराज् मंत्र ,ागृहा(ग्राम ण),ाववकत्तावकावि ोचि,ामहाराष्ट्राराज् ााा 
ाााातीलथााअध् क्ष,ाजाच्ाफळविजाववकजा्ा्वमतील . 
४)ामा.ा्वचवक, (जृव )ा ाचंेा्वक  ा्हाय् ज,मंत्राक , मंुबईा-32 
५)ाआ ुक्तीलाजृ  , महाराष्ट्राराज् ,िुणे.ा 
६)ाव् वक्थािज  ा्ंचाकज,ामहाराष्ट्राराज् ाफकोत्सिादिाआवणाऔ ध ावकि्ितील ामंडळ,ा 
ााााािुणे 
७)ाववकभाग  ाजृ  ा्ह्ंचाकज,ाजोजणाववकभागातीलथाा्द् ा्वचवक,ाजाच्ाफळविजा 
ाााााववकजा्ा्वमतील . 
८)ावचल्ह्हााअवधक्षजाजृ  ाअवधजार ,ास्धुदुगष,ारत्सिावगर ,ाठाणे,ारा गड,ािाकनर 
९)ा्वकषा्वमतील ा्द् ,ाजाच्ाफळविजाववकजा्ा्वमतील  

१०)ाजा ा्िा9-अे,ा्ंग्रहाथष.ाााा 
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