
शेतकऱ्यांच््य उत्पयदकतेसोबत उत्पन्नयत वयढ 
करणे व त््यत सयतत्् ठेवणे ्य बयबीवर भर 
देण््यच््य अनुषांगयने मयगगदशगक सूचनय ननगगनमत 
करण््यबयबत. 

महयरयष्ट्र शयसन 
कृषी, पशुसांवर्गन, दुग् र्व् ् वसय् नवकयस व मत् ्  ् व् ् वसय् नवभयग 

शयसन ननणग् क्रमयांक: सांकीणग-2020/प्र.क्र. 10/2-अ े 
मयदयम कयमय मयगग, हुतयत्मय रयजगुरु चौक, 

मांत्रयल् नव्तयर, मुांबई - 400 042 
        तयरीख:  22 जयनेवयरी, 2020   
           

       सांदभग :- मय. मांत्री कृनष व मयजी सैननक कल््यण, महयरयष्ट्र रयज्् ्यांचे नद. 21/01/2020 
                    रोजीचे पत्र  
प्र्तयवनय :- 

रयज्् शयसनयच््य र्ोरणयनुसयर रयज््यतील कृनष नवकयसयत शेतकरी हय कें द्र बबदू ठेवून 
शयसनयच््य नवनवर् ्ोजनय अनभसयरणयद्वयरे (CONVERGENCE) रयबनवणे आवश््क आहे. 
शेतकऱ्यांच््य शेतमयलयची उत्पयदकतय व उत्पन्नयत सयतत्् ठेवण््यकनरतय शयसनयच््य नवनवर् 
्ांत्रणयांकडून शेतकऱ्यांसयठी रयबनवण््यत ्ेणयऱ्य ्ोजनयांच््य अांमलबजयवणीमध््े सांमन्व् सयरू्न 
त््यांचे सांनन्ांत्रण करण््यसयठी तयलुकय ्तरयवर सांमन्व् सनमती ्थयपन करण््यची बयब शयसनयच््य 
नवचयरयर्ीन होती. त््यनुषांगयने, पुढीलप्रमयणे शयसन ननणग् ननगगनमत करण््यत ्ेत आहे.  
शयसन ननणग् :-  
 शेतकऱ्यांच््य शेतमयलयची उत्पयदकतय व उत्पन्नयत सयतत्् ठेवण््यकनरतय शयसनयच््य नवनवर् 
्ांत्रणयांकडून शेतकऱ्यांसयठी रयबनवण््यत ्ेणयऱ्य ्ोजनयांच््य अांमलबजयवणीमध््े सांमन्व् सयरू्न 
त््यांचे सांनन्ांत्रण करण््यसयठी तयलुकय ्तरयवर सांमन्व् सनमती ्थयपन करण््यत ्ेत असून 
सनमतीची रचनय खयलीलप्रमयणे असेल. 

तयलकुय ्तरयवरील शेतकरी समन्व् सनमती  
अध््क्ष      :- 1. तहनसलदयर 
सद्् सनचव :-  2. तयलुकय कृनष अनर्कयरी 
सद््     :-  3. गट नवकयस अनर्कयरी (BDO) 

4. पशुर्न नवकयस अनर्कयरी, पांचय्त सनमती 
5. कय्गक्षतत्रयतील जलबसचन नवभयग- उप अनभ्ांतय 
6. कृनष नवद्ययपीठ /सांशोर्न सां्थय ्यांचे शयस्त्रज्ञ प्रनतननर्ी 
7. कृनष अनर्कयरी, पांचय्त सनमती 
8. मत्््उद्योग, रेशीम, खयदी ग्रयम उद्योग ्य नवभयगयचे प्रनतननर्ी 
9. MSEB अनभ्ांतय 
10. लीड बँक प्रनतननर्ी 
11. सहयय््क ननबांर्क सहयकयरी सां्थय 
12. कृनष उत्पन्न बयजयर सनमती  सनचव 
13. प्रगतनशल शेतकरी (तीन-नकमयन एक मनहलय) 
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2. सनमतीच््य बैठकीस नवशेष ननमांनत्रत उपनवभयगी् कृनष अनर्कयरी व उपनवभयगी् अनर्कयरी 
(प्रयांत) ्यांनी उपस््थत रयहून उपरोक्त नवभयगयचय समन्व् सयर्यवय व मयगगदशगन करयव.े सनमतीची 
बैठक दर 3 मनहन््यांनी घेऊन बैठकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्यांवर चचा करुन उपय््ोजनय सूचवयव््यत. ्य 
बैठकीत हवयमयन, नपक पनर्थीती, उत्पयदकतय लक्षयांक, नवपणन, नननवष्ट्ठयांचय पुरवठय (खते, नब्यणे 
नकटकनयशके इ.) नपक कजे, कुटीर उद्योग, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वयढण््यसयठी जोडर्ांदे, बँकयांच े
शेतकरी कजग प्रकरणे, वीज जोडणी प्रकरणे, शयसनयच््य नवनवर् ्ोजनय ्य नवष्यांवर चचा होणे 
अपेनक्षत आहे. तसेच शेतकरी सन्मयन व मयगगदशगक कक्षयत होणयऱ्य कयमकयजयसांदभातील चचा / 
आढयवय ्य सनमतीने घ््यवय. ्य सांदभात कृनष आ्ुक्तयल् ्तरयवरुन सनव्तर मयगगदशगक सूचनय 
ननगगनमत करयव््यत. 
3.  “शेतकरी सन्मयन व मयगगदशगन कक्ष” ्थयपन करणे. 
3.1 कृनष नवभयगयच््य सवग कय्ाल्यमध््े तयलुकय/नजल्हय/रयज्् पयतळीवरील कय्ाल्यत 
शेतकरी त््यांच््य अडचणी, तयांत्रीक सम््य व मयगगदशगन तसेच नवनवर् ्ोजनयांच््य अांमलबजयवणी 
अांतगगत लयभयथी ननवड, ्ोजनयांची मयनहती नमळनवण््यसयठी भटे देतयत. ्य शेतकऱ्यांनय प्र्तुत 
भटेीत सहयय्् करण््यसयठी एक नखडकी तत्वयवर कक्ष उद्यडण््यत ्यवय. 
3.2 शेतकरी सन्मयन व मयगगदशगन कक्षयमध््े अभ््यसू व सौजन््नशल वतगन असलेल््य 
कमगचयऱ्यांची जनसांपकग  व मयगगदशगन अनर्कयरी म्हणनू नन्ुक्ती करण््यत ्यवी. त््यने सांबनर्त 
शेतकऱ्यांचे ज््य शयखेकडे कयम असेल त््य शयखेतील कमगचयऱ्यकडून आवश््क मयनहती 
शेतकऱ्यांनय उपलब्र् करुन द्ययवी व त््यचय समन्व् प्र्थयपीत करयवय. 
3.3 कक्षयस भटे देणयऱ्य सवग शेतकऱ्यांची नोंद ठेवण््यत ्यवी. त््यत त््यांच््य सम््य / अडचणी 
व त््यवर केलेले मयगगदशगन ्यचय समयवशे करयवय.  
3.4 ्य कक्षयसयठी ्वतांत्र बैठक व््व्थय करुन तेथे नपण््यचे पयणी, शेती नवष्क मयनसके, 
वतगमयनपत्र तसेच अांमलबजयवणी सुरु असलेल््य ्ोजनयांची पनरपत्रके वयचण््यस ठेवयवीत. ्य 
कक्षयचे सुशोनभ करण नवभयगयच््य महत् वयच््य ्ोजनयांचय पो्ट व मयनहती पत्रकयद्वयरे करयव.े 
3.5 ्य कक्षयतील कयमयचय आढयवय दरमहय वरीष्ट्ठ कय्ाल्यने घेऊन त््यसयठी त््यांचे 
्तरयवरील उपय््ोजनय करयवी व त््यांच््य अखत््यरीत नसलेल््य बयबींसयठी वरीष्ट्ठयांचे मयगगदशगन 
घ््यव,े ्य सांदभात कृनष आ्ुक्तयल् ्तरयवरुन सनव्तर मयगगदशगक सूचनय ननगगनमत करयव््यत. 
4. उपरोक्त मयगगदशगक सूचनयांची अांमलबजयवणी नद. 23 जयनेवयरी, 2020 पयसून होईल ्यची 
दक्षतय आ्ुक्त (कृनष) ्यांनी घ््यवी.   
5. सदर शयसन ननणग् महयरयष्ट्र शयसनयच््यwww.maharashtra.gov.in ्य सांकेत्थळयवर 
उपलब्र् करण््यत आलय असून त््यचय सांकेतयक 202001221637588601 असय आहे. हय आदेश 
नडजीटल ्वयक्षरीने सयक्षयांनकत करुन कयढण््यत ्ेत आहे. 
 महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आदेशयनुसयर व नयवयने.  
 
 
                                                                                                           ( सुहयस सकपयळ ) 
                                                                                              कक्ष अनर्कयरी महयरयष्ट्र शयसन  
प्रत:- 

1. मय. मुख््मांत्री, महयरयष्ट्र रयज््, मांत्रयल्, मुांबई,  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मय. मांत्री (कृनष), कृनष व पदुम नवभयग, मांत्रयल्, मुांबई,  
3. मय.नवरोर्ी पक्षनेतय नवर्यनसभय/नवर्यनपनरषद,नवर्यनभवन,मुांबई. 
4. मय. रयज््मांत्री (कृनष), कृनष व पदुम नवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 
5. मय. मुख्् सनचव, महयरयष्ट्र रयज््, मुांबई,  
6. सनचव (कृनष), कृनष व पदुम नवभयग, मांत्रयल्, मुांबई,  
7. प्रर्यन सनचव (सेवय),सयमयन्् प्रशयसन नवभयग,मांत्रयल्, मुांबई.  
8. प्रर्यन सनचव, ग्रयम नवकयस नवभयग, मांत्रयल्, मुांबई. 
9. प्रर्यन सनचव, महसूल व वन नवभयग, मांत्रयल्, मुांबई  
10.  आ्ुक्त (कृनष), कृनष आ्ुक्तयल्, पुणे,  
11.  प्रकल्प सांचयलक, नयनयजी देशमुख कृनष सांजीवनी प्रकल्प, जयगनतक व््यपयर कें द्र, कफ 

परेड, मुांबई. 
12. प्रकल्प सांचयलक, महयरयष्ट्र रयज्् कृनष व््वसय् व ग्रयमीण पनरवतगन प्रकल्प, पुणे   
13.  उप सनचव/ सह सनचव (सवग), कृनष व पदुम नवभयग,मांत्रयल्,मुांबई. 
14.  नवभयगी् आ्ुक्त (औरांगयबयद / नयनशक/  अमरयवती / नयगपूर नवभयग) 
15.  नजल्हयनर्कयरी (सवग) 
16.  नवभयगी् कृनष सहसांचयलक (सवग)   

17.  नजल्हय अर्ीक्षक कृनषअनर्कयरी (सवग) 
18. ननवयसी लेखयपनरक्षय अनर्कयरी, मुांबई, 
19. ननवड न्ती    
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