
राज्याच ेकृषि षियात धोरण ठरषिण्यासाठी 
सषिती गठीत करणेबाबत. 

 

िहाराष्ट्र शासि 
सहकार, पणि ि िस्त रोद्योग वोग षि ाग 

शासि पषरपरक क्रिाांकः कृपिां-0119/प्र.क्र.10 /21-स 
िादाि कािा िागग, हुतात्िा राजगुरु चौक, 

िांरालय, िुांबई 400 032. 
षदिाांक: 15 िे, 2019 

िाचा :- 
1. सह सषचि, िाषणज्य षि ाग,  ारत सरकार याांचे पर क्र.6/36/2018-EP (Agri.IV),  

षदिाांक 17.12.2018 
2. अध्यक्ष, अपेडा, िाषणज्य ि उद्योग वोग िांरालय,  ारत सरकार याांचे पर क्र. CM/APEDA/ 

2018-19, षदिाांक 14.01.2019 
 
प्रस्तताििा :- 
            कें द्र शासिािे जाषहर केलेल्या कृषि षियात धोरणािध्ये देशाची कृषि िालाची षियात दुप्पटीिे 
करण्याचे उषिष्ट्ट षिषित केले आहे. देशाच्या कृषि षियातीचे उषिष्ट्ट पूणग होण्याकरीता प्रत्येक राज्याचे 
कृषि षियात धोरण असणे आिश्यक आहे. िहाराष्ट्र राज्य हे द्राक्ष, डाळींब, काांदा या शेतिालाच्या 
षियातीत देशािध्ये पषहल्या क्रिाांकािर आहे. तसेच िहाराष्ट्रातूि िोठ्या प्रिाणािर केळी,  ाजीपाला, 
ताांदूळ इत्यादी षियात होतात. राज्यातील षियातीत िृध्दी करण्याकरीता राज्याचे स्तितांर कृषि षियात 
धोरण तयार करणे आिश्यक असल्यािुळे यासाठी एक सषिती गठीत करण्याची बाब शासिाच्या 
षिचाराधीि होती.    
 

शासि पषरपरक :-  
 कें द्रशासिाच्या कृिी षियात धोरणािुसार, राज्याचे कृिी षियात धोरण ठरषिण्यासाठी 

खालीलप्रिाणे सषिती गठीत करण्यात येत आहे. 
 

1) आयुक्त (कृषि),                                                                                    - अध्यक्ष 
2) आयुक्त (पशुसांिधगि),                                                                           - सदस्तय 
3) आयुक्त (दुग्ध व्यिसाय षिकास),                                                           - सदस्तय 
4) आयुक्त (ित्स्तय व्यिसाय)                                                                       - सदस्तय 
5) अध्यक्ष ि व्यिस्तथापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य िखार िहािांडळ, पुणे.     - सदस्तय 
6) कायगकारी सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणि िांडळ, पुणे                         - सदस्तय 
7) पणि सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे                                                            - सदस्तय 
8) सांचालक, फलोत्पादि,                                                                               - सदस्तय 
9) डॉ. धिांजय परकाळे, अषतषरक्त आयुक्त,                                                      - सदस्तय 
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10) श्री.षिलास शशदे, सह्याद्री ॲग्रो.                                                                  - सदस्तय 
11) श्री.बी.एि.पाटील, उपसरव्यिस्तथापक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणि िांडळ   - सदस्तय सषचि. 

 

 उपरोक्त सषितीिे आपला अहिाल षदिाांक 31 िे, 2019 पयंत शासिास सादर करािा.  
 

2. सदर शासि पषरपरक िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताांक 201905151459355202 असा आहे. हे शासि 
पषरपरक षडजीटल स्तिाक्षरीिे साक्षाांषकत करुि काढण्यात येत आहे.  

    िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 
 
 

         ( जयांत  ोईर ) 
                             कायासि अषधकारी, िहाराष्ट्र शासि  

प्रषत, 
1. िा. षिरोधी पक्षिेता, िहाराष्ट्र षिधाि स ा / पषरिद, षिधाि  िि, िुांबई  
2. िा.िांरी (पणि), िांरालय, िुांबई 
3. िा.राज्यिांरी (पणि) िांरालय, िुांबई 
4. अपर िुख्य सषचि/प्रधाि सषचि/(कृषि/पणि/पदुि), िांरालय, िुांबई 
5. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे  
6. आयुक्त (पशुसांिधगि), पशुसांिधगि आयुक्तालय, पुणे 
7.  आयुक्त (दुग्ध व्यिसाय षिकास), दुग्ध व्यिसाय षिकास आयुक्तालय, िुांबई  
8. आयुक्त (ित्स्तय व्यिसाय) ित्स्तय आयुक्तालय, िुांबई  
9. अध्यक्ष ि व्यिस्तथापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य िखार िहािांडळ, पुणे.    
10. कायगकारी सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणि िांडळ, पुणे         
11. पणि सांचालक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे                                                    
12. सांचालक (फलोत्पादि), कृषि आयुक्तालय, पुणे  
13. डॉ. धिांजय परकाळे, अषतषरक्त आयुक्त,                                                
14. श्री.षिलास शशदे, सह्याद्री ॲग्रो.                                                        
15. श्री.बी.एि.पाटील, उपसरव्यिस्तथापक, िहाराष्ट्र राज्य कृषि पणि िांडळ    
16. षििडिस्तती (21-स). 

 

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