प्रधानमंत्री पिक पिमा योजना :
तालुकास्तरीय तक्रार पनिारण सपमती
स्थािन करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, िशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय पिकास ि म्स्यव्यिसाय पिाा
शासन पनणधय क्रमांकः प्रपिपियो-2019/प्र.क्र.01 /11 अे,
हु ता्मा राज ुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय पिस्तार, मुंबई-400 032
तारीख: 12 जुलै, 2019
िाचा :1. कृपष ि िदू म पिाा , शासन पनणधय क्र.प्रपिपियो-2019/प्र.क्र.01/11-अे,पद.22.05.2019
प्रस्तािना :प्रधानमंत्री पिक पिमा योजना खरीि हं ाम 2019 मध्ये संदााधीन शासन पनणधयान्िये अपधसुपचत
क्षेत्रातील अपधसुपचत पिकांसाठी राज्यातील सिध पजल्हयांमध्ये केंद्र शासनाने मान्यता पदलेल्या पिमा
कंिनींमार्धत राबपिण्यात येत असून प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेची राज्यात अंमलबजािणी करणे कपरता
तसेच योजनेअंत धत शेतकरी, लोकप्रपतपनधी इ. मार्धत उिस्स्थत करण्यात आलेल्या पिपिध तक्रारींचे
पनराकरण करणेकपरता राज्य, पिाा तसेच पजल्हा स्तरािर सपमतींचे ठन करण्यात आलेले आहे.
2.

तथापि, प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेसंदाात स्थापनक स्तरािरील पिपिध लोकप्रपतपनधी ि

शेतकरी यांचेकडू न मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असल्याने सदर तक्रारींचे पनराकरण स्थापनक
स्तरािरच होण्याच्या दृस्ष्ट्िकोनातून तालुका स्तरािर दे खील तक्रार पनिारण सपमती ठीत करण्याची
बाब शासनाच्या पिचाराधीन होती.
शासन पनणधय :प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेसंदाात स्थापनक स्तरािरील पिपिध लोकप्रपतपनधी ि शेतकरी
यांचेकडू न प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे पनराकरण स्थापनक स्तरािरच होण्याच्या दृस्ष्ट्िकोनातून तालुका
स्तरािर तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे तक्रार पनिारण सपमती
शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे : 1) तहपसलदार

: अध्यक्ष

2)

: सदस्य

ि पिकास अपधकारी, पजल्हा िपरषद

3) संबंपधत मंडळ कृपष अपधकारी

: सदस्य

4) शेतकरी प्रपतपनधी (2)

: सदस्य

5) अग्रणी बँकेचे तालुका स्तरीय प्रपतपनधी

: सदस्य

6) पजल्हा मध्यिती सहकारी बँक प्रपतपनधी

: सदस्य

7) संबंपधत पिमा कंिनीचे प्रपतपनधी

: सदस्य

8) आिले सरकार सेिा केंद्रचालकांचे प्रपतपनधी (2)

: सदस्य

9) तालुका कृपष अपधकारी

: सदस्य सपचि

ठीत करण्यास
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तालुकास्तरीय सपमतीने िार िाडाियाची कतधव्ये ि जबाबदाऱ्या :
1) योजनेच्या अंमलबजािणी संदाात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तक्रारी पनिारणासाठी
योजनेच्या मा धदशधक सुचनेच्या अपधन राहु न कायधिाही करणे.
2) योजनेसंबंधी प्राप्त तक्रारींच्या अनुषं ाने कायधिाही करणे.
3) योजने संबंधी आिले सरकार सेिा केंद्राच्या कामकाजािर तालुकास्तरीय सपनयंत्रण ठे िणे.
4) तालुक्यातील सिध राष्ट्रीयीकृत / खाज ी / सहकारी बँकेच्या शाखांमार्धत करण्यात येणाऱ्या
योजनेच्या सहाा ाबाबत सपनयंत्रण करणे.
5) नोंदणी संदाातील तक्रारींबाबत िडताळणी करुन आिश्यकतेनुसार पिाा स्तरीय/
पजल्हास्तरीय सपमतीस पशर्ारस करणे.
2.

प्रस्तूत शासन पनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उिलब्ध

करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201907121551545301 असा आहे . हा आदे श पडजीिल स्िाक्षरीने
साक्षांपकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,
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( पनता शशदे )
अिर सपचि, महाराष्ट्र शासन
प्रपत,
1. मा.मंत्री (कृपष) यांचे खाज ी सपचि, मंत्रालय, मुंबई - 32
2. मा. राज्यमंत्री (कृपष) यांचे खाज ी सपचि, मंत्रालय, मुंबई -32
3. सपचि (कृपष) यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-32
4. आयुक्त (कृपष), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे
5. सह सपचि, (र्लो्िादन), कृपष ि िदू म पिाा , मंत्रालय, मुंबई
6. उि सपचि (11-अे / 2-अे), कृपष ि िदू म पिाा , मंत्रालय, मुंबई
7. संचालक (पि.प्र.), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे
8. मुख्य सांस्ख्यक, कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे
9. संचालक, लेखा ि कोषा ारे , मुंबई
10. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे
11. पजल्हा कोषा ार अपधकारी, िुणे
12. महालेखािाल, महाराष्ट्र -1/2, (लेखा िपरक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता), मुंबई / ना िूर
13. पित्त पिाा (व्यय-1), मंत्रालय, मुंबई- 32
14. अिर सपचि (2- अे), कृपष ि िदु म पिाा , मंत्रालय, मुंबई -32
15. पिाा ीय व्यिस्थािक, ाारतीय कृपष पिमा कंिनी, स्िॉक ्क्सचेंज िॉिसध, 20 िा मजला, दलाल
स्रीि,र्ोिध , मुंबई-400 023
िृष्ट्ठ 3 िैकी 2
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16. महाराष्ट्र सुदूर संिद
े न उिाययोजना केंद्र, ना िूर, (MRSAC)
17. स्कायमेि िेदर सर्व्व्हसेस पल., यांचे प्रपतपनधी
18. ाारतीय हिामान पिाा (IMD), यांचे प्रपतपनधी
19. राज्यस्तरीय बँकसध सपमती (SLBC), यांचे प्रपतपनधी
20. पनिड नस्ती (कायासन 11-अे).
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