
प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेच्या 
स्िरूिात, संरचनेत अिेपित असलले े
बदल सूचपिण्याकपरता सपमती गठीत 
करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

कृषी, िशुसंिधधन, दुग् धव् यिसाय पिकास ि म् स् यव् यिसाय पिााग 
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मादाम कामा मागध, हुता्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (पिस्तार), मंुबई-400 032. 

पदनाकं:  6 नोव्हेंबर, 2019. 
संदाध:- 

1. राज्यस्तरीय िीक पिमा समन्िय सपमतीची पद.30.10.2019 रोजीच्या बैठकीचे इपतिृत्त. 
2.  ाारत सरकार, कृपष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, सहकार पिााग ि शेतकरी कल्याण 

पिााग याचंे ित्र 11019/05/2019-Credit-II (FTS-76994) पद.28.10.2019.  
 

आदेश  
 

 कें द्र शासनाने प्रस्तापित केलेल्या प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेची अंमलबजािणी खरीि 
हंगाम 2016 िासून राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. कें द्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक पिमा 
योजनेसंदाात प्राप्त झालेल्या मागधदशधक सूचनानुंसार प्रस्तापित योजनेची राज्यातील 
अंमलबजािणी करण्यात येते. 

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजने अंतगधत शासनाने प्रपसध्द केलेल्या पनपिदा प्रपक्रयेसंदाात पिक 
पिमा कंिन्याकंडून िुरेसा प्रपतसाद न पमळाल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजािणी कपरता होणारा पिलंब, 
शासनाचे सात्याने िाढणारे आर्थिक दायी्ि, योजनेंतगधत पनधापरत कराियाची पिके- फळपिके, 
योजनेच्या िरताव्याबाबत िाढत असलेल्या शेतकऱयाचं्या अिेिा, शेतकऱयानंा पिपिध तापंत्रक 
कारणास्ति काही िळेा पिलंबाने होणारे प्रदान, इ्यादी बाबी पिचारात घेऊन योजनेची प्राािी 
अंमलबजािणी करण्यासाठी योजनेच्या प्रचपलत स्िरूिात, संरचनेत अिेपित असलेले बदल 
सूचपिण्याकपरता सपमती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या पिचाराधीन  होती. 

याअनुषंगाने प्रधानमंत्री पिक पिमा योजनेच्या स्िरूिात, संरचनेत आिश्यक सुधारणा 
सूचपिण्यासाठी खालीलप्रमाणे सपमती गठीत करण्यात येत आहे. 
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अ.क्र. नाि ि िदनाम सपमतीतील िद 

1.  सपचि (व्यय), पित्त पिााग अध्यि 

2.  सपचि (कृपष) सदस्य 

3.  आयुक्त (कृपष) सदस्य   

4.  राष्ट्रीय पिमा प्रबोपधनी ि इतर तज्ञ  आमंपत्रत सदस्य 

5.  पिमा कंिन्याचंे प्रपतपनधी पनमंपत्रत सदस्य 

6.  संचालक (पिस्तार ि प्रपशिण), कृपष आयुक्तालय सदस्य सपचि 

 
2. िरील सपमतीने पिमा कंिनीशी पिशेषत: शासन अंगीकृत कंिनीशी (ाारतीय कृषी पिमा 
कंिनी) पिचारपिपनमय करुन प्रधानमंत्री फसल पिमा योजनेच्या अंमलबजािणीत बदल सूचिाि,े 
जेणेकरून संदाध क्र. (2) च्या अनुषंगाने सपिस्तर प्रस्ताि कें द्र शासनास िाठपिणे शक्य होईल. 
 
3.       सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळािर 
उिलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संगणक साकेंताक 201911071532103701 असा आहे. हा 
आदेश पडजीटल स्िािरीने सािापंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                         महाराष्ट्राचे राज्यिाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने,  
 
 

 

              (पनता शशदे) 
  अिर  सपचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रपत, 

1. मुख्य सपचि, मंत्रालय, मंुबई-32. 
2. सपचि (व्यय) , पित्त पिााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 
3. सपचि (कृपष), कृपष ि िदुम पिााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 
4. आयुक्त (कृपष), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िुणे (5 प्रती)  
5. संचालक (पिस्तार ि प्रपशिण), कृपष आयुक्तालय 
6. उि सपचि (10-अे/11अे), कृपष ि िदुम पिााग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 
7. अिर सपचि (10-अे/11अे),  कृपष ि िदुम पिााग, मंत्रालय,  मंुबई-400 03 
8. पनिड नस्ती, का.10-अे/11अे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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