नाशवंत

शेतमालाचे

उत्पादन

करणाऱ्या

शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव ममळण्याच्यादृष्ष्िने
शासनास उपाययोजना सुचमवण्याकमरता सममती
गमठत करण्याबाबत.
महाराष्र शासन
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक:-संकीणण -2017/प्र.क्र. 71 /24 स
मंत्रालय, मवस्तार, मुंबई-32
मदनांक:- 13 सप्िें बर, 2017
संदभण:- 1. शासन मनणणय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग
क्रमांक:-संकीणण -2017/प्र.क्र.71 /24 स, मदनांक:- 24 एमप्रल, 2017
2. शासन पूरकपत्र, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग
क्रमांक:-संकीणण -2017/प्र.क्र.71 /24 स, मदनांक:- 29 जुल,ै 2017
शासन शुद्धीपत्रक :- शासन मनणणय, मदनांक 21/4/2017 अन्वये नाशवंत शेतमालाचे उत्पादन
करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव ममळण्यासाठी शासनास उपाययोजना सुचमवण्यासाठी
कायणकारी संचालक, महाराष्र राज्य कृमि पणन मंडळ, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गमठत केलेल्या
सममतीने आपला अहवाल मदनांक 31/8/2017 पयंत शासनास सादर करावयाचा होता. तथामप,
काही कारणास्तव सदर सममतीचा कालावधी वाढमवण्यात येत असून सममतीने आपला अहवाल
मदनांक 31/10/2017 पयंत शासनास सादर करावा.
2.

सदर शासन

शुद्धीपत्रक

महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201709131613250902 असा
आहे . हा आदे श मडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने,

Sunanda M
Ghadyale
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(सुनंदा मो.घडयाळे )
अवर समचव, महाराष्र शासन
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग
प्रमत,
1. मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी समचव,मंत्रालय, मुंबई
2. मा. राज्यमंत्री ( पणन ) यांचे खाजगी समचव,मंत्रालय, मुंबई
3. प्रधान समचव (पणन)यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
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4. पणन संचालक, महाराष्र राज्य, पुणे,
5. कायणकारी संचालक,महाराष्र राज्य कृिी पणन मंडळ, पुणे
6. संचालक,फलोत्पादन,महाराष्र राज्य,पुणे
7. श्री.पाशाभाई पिे ल, माजी मवधानसभा सदस्य
8. श्री.श्रीराम गाढवे,अध्यक्ष,अमखल भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघ,पुणे
9. श्री.मवलास शशदे,सह्याद्री ॲग्रो फामणर प्रोड्युसर कंपनी मल.नामशक,
10. श्री.सोपान कांचन,अध्यक्ष,महाग्रेप्स,पुणे,
11. श्री.प्रभाकर चांदणे,अध्यक्ष, महाअनार,पुणे,
12. श्री.श्रीधर ठाकरे ,अध्यक्ष,महाऑरें ज,नागपूर
13. श्री.पंकज खंडेलवाल,आयएनआय फॉर्मसण प्रा.मल.
14. श्री. अंकुश पडवळे ,मंगळवेढा,शेतकरी प्रमतमनधी,
15. सरव्यवस्थापक,महाराष्र राज्य कृमि पणन मंडळ,पुणे

16. मनवड नस्ती 24 स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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