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        अअअअ    ) ) ) ) औजारे घटकासाठी अनुदानाची रFकम थेट लाभाथa�या खा-यावर औजारे घटकासाठी अनुदानाची रFकम थेट लाभाथa�या खा-यावर औजारे घटकासाठी अनुदानाची रFकम थेट लाभाथa�या खा-यावर औजारे घटकासाठी अनुदानाची रFकम थेट लाभाथa�या खा-यावर जमाजमाजमाजमा     )))) DBT)DBT)DBT)DBT)    संदभ6त करावया�या काय�वाहीचा व संदभ6त करावया�या काय�वाहीचा व संदभ6त करावया�या काय�वाहीचा व संदभ6त करावया�या काय�वाहीचा व 
अनुषंिगक <प8ांचा तपशील अनुषंिगक <प8ांचा तपशील अनुषंिगक <प8ांचा तपशील अनुषंिगक <प8ांचा तपशील     
अ.9अ.9अ.9अ.9    काय�वाहीकाय�वाहीकाय�वाहीकाय�वाही    काय�वाही काय�वाही काय�वाही काय�वाही 

कोणी करावीकोणी करावीकोणी करावीकोणी करावी    
आवbयक आवbयक आवbयक आवbयक 

अिभलखे/ <प8 अिभलखे/ <प8 अिभलखे/ <प8 अिभलखे/ <प8     
१. औजारे घटकाबाबत िजDcाला िदलेDया ल�ांका�या अधीन राहून 

तालुकािनहाय ल�ांक िनिdत कeन समािव�ट औजारांबाबत <िसTी 
देणे व शेतकMयांना आवाहन करणे  
 

िजDहा अधी�क 
कृिष अिधकारी 

• माग�दश�क सुचना  
• ल�ांक  
• िनधी उपलfधता 

२. कg h/राiय शासनाने माjयता िदलेDया व महारा�� कृिष उOोग िवकास 
महामंडळाकडे नkदणी केलेDया कृिष औजारे उ-पादकांची/ अिधकृत 
िव9ेता यांची यादी, तािं8क तपशील, दर इ. बाबतची संचालक (िन व गु 
िन ) यांनी िनग�िमत केलेली मािहती शेतकMयांना अवगत करणे. 

िजDहा अधी�क 
कृिष अिधकारी 

• औजारांची यादी 
• तांि8क तपशील  
• उ-पादक/अिधकृत 
िव9ेता  यादी  

३. पसंतीनुसार औजारे खरेदी कर3यासाठी पूव�संमती घे3याच े अनुषंगाने 
कृिष सहाmयकामाफ6त तालुका कृिष अिधकारी यां�याकडे अज� सादर 
करणे  

इ�छुक शेतकरी • अज� नमुना  
• ७/१२ व ८ अ  
 

४.  शेतकMयांकडून <ाpत अज+ची <ाथिमक तपासणी कeन तालुकाIतरीय 
सिमती�या माjयतेने लाभाथ@ िनवड करणे व पूव�संमती देणे व -याची <त 
<ादेिशक YयवIथापक, महारा�� कृिष उOोग िवकास महामंडळ 
यां�याकडे पाठिवणे.  

तालुका कृिष 
अिधकारी 

• पूव�संमती प8 नमुना  

५. िनवड झालेDया लाभाथaकडून पूव�संमती िमळाDयाची पोहोच घेणे  कृिष सहाmयक • पूव�संमती प8 पोहोच 
नमुना  

६. 
 

लाभा*य6ने पूव�संमती िमळाDयापासून ४५ िदवसां�या आत महारा�� कृिष 
उOोग िवकास महामंडळ माफ� त पूण� Pकमत भeन औजाराची खरेदी 
करणे  

लाभाथ@   

७ . 
 

लाभा*य6�या मागणीनुसार / पसंती नुसार औजारे उपलfध कeन देणे  महारा�� कृिष 
उOोग िवकास 
महामंडळ 

 

८ अनुदान िमळ3यासाठी कृिष सहाmयकाकडे <Iताव सादर करणे लाभाथ@ • अनुदान मागणी अज�  
• देयकाची मूळ <त  
• हमीप8 
• MAIDC <माणप8  

९. खरेदीबाबत�या देयकासह लाभा*य6कडून <ाpत पिरपूण� <Iतावानुसार 
औजाराची पडताळणी /मोका तपासणी कeन १५ िदवसात ताकृअ यांना 
अहवाल सादर करणे  

मंडळ कृिष 
अिधकारी  

• तपासणी अहवाल  

१०. 
 

<ाpत अहवालानुसार व िनधी�या उपलfधतेनुसार अनुदान अदायगीसाठी 
पा8 लाभाथaची देयके तयार कeन कोषागारास सादर करणे 

तालुका कृिष 
अिधकारी 

 

११. 
  

संबंिधत लाभाथa�या खा-यावर अनुदानाची रFकम जमा करणे  संबंिधत 
कोषागार 

 

१२. 
 

लाभाथa�या खा-यावर अनुदानाची रFकम जमा केDयाबाबत पोहोच 
कोषागाराकडून/ ऑनलाइन पTतीने <ाpत कeन घेऊन अिभलेख जतन 
करणे   

तालुका कृिष 
अिधकारी 
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<प8 <प8 <प8 <प8 ----    ११११    
कृिष िवभाग, महारा�� शासनकृिष िवभाग, महारा�� शासनकृिष िवभाग, महारा�� शासनकृिष िवभाग, महारा�� शासन    

अनुदािनत कृिष औजारे खरेदी कर3यासाठी पूव�संमती िमळ3याकिरता शेतकMयाने करावयाचा अज�अनुदािनत कृिष औजारे खरेदी कर3यासाठी पूव�संमती िमळ3याकिरता शेतकMयाने करावयाचा अज�अनुदािनत कृिष औजारे खरेदी कर3यासाठी पूव�संमती िमळ3याकिरता शेतकMयाने करावयाचा अज�अनुदािनत कृिष औजारे खरेदी कर3यासाठी पूव�संमती िमळ3याकिरता शेतकMयाने करावयाचा अज�    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

                                िदनांक :   ....../....../............. 
<ित,  
  मा.तालुका कृिष अिधकारी  
 तालुका ...................... िजDहा ...................... 
१. शेतकMयाचे पूण� नाव  :       --------------------      ------------------      ------------------- 
    (आडनाव)  (<थम नाव)   (विडलांच/ेपतीचे नांव) 
२.गावाचे  नाव  : ............................ तालुका : ............................... िजDहा  : ................................. 
३. Pलग     : पुwष /xी  
४. शेतकMया�या जिमनीचा  गट/ सवS 9.  .................................. 
५. शेतकMयाचा संपक�  9मांक  : ...................................................... 
6. आधार 9मांक    :  
6. बँक खाते 9मांक    :   
७. बँकेच ेनाव व शाखा    : 
८. IFSC Code   :  
६. जमीन धारणेनुसार वग�वारी  :  अ-यDप भधूारक /अDप भधूारक/ इतर  
७. सामािजक वग�वारी   : अनुसुचीत जाती / अनुसूिचत जमाती / इतर  
८. अपंग-व    : आहे / नाही   
९. लाभ हYया असलेDया योजनेच ेनाव  : रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/गहू/कडधाjय  

अ.9 . शासनमाjय औजारे / यं8सामु�ीच ेनाव पिरमाण/सं^या 
   
   

 िवनंती कर3यात येते की, उपरोFत योजनेतील वर नमूद केलेDया शासनमाjय औजारे / यं8सामु�ीची 
महारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकास    महामंडमहामंडमहामंडमहामंडळळळळ यां�याकडून पूण� Pकमतीने खरेदी कर3याबाबत पूव�संमती िमळावी. यापूव@ 
या योजनेतून औजारे घटकांतग�त मी कोणताही लाभ घेतलेला नाही. वरील औजारांची खरेदी कeन अनुदानासाठी 
आवbयक -या कागदप8ासह पिरपूण� <Iताव मला पूव�संमती िमळाDयापासून ४५ िदवसात कृिष सहाmयकाकडे 
दे3यास मी जबाबदार राहीन.  
 
          शेतकMयाची सहीशेतकMयाची सहीशेतकMयाची सहीशेतकMयाची सही/अगंठा /अगंठा /अगंठा /अगंठा         
 िशफारस कर3यात येते की, रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/गहू/कडधाjय या योजनेतील वर नमूद 
केलेDया औजारे/ यं8 सामु�ीसाठी अनुदानाचा लाभ दे3यास �ी/�ीमती ............................................. पा8 
आहेत. -यांनी केलेDया अज6स माjयता दयावी ही िवनंती. सदर लाभाथ@ने यापूव@ या योजनेतून िशफारस केलेDया 
औजारांसाठी लाभ घेतलेला नाही याची मी खा8ी केली आहे.  
 
 
कृिष पय�व�ेककृिष पय�व�ेककृिष पय�व�ेककृिष पय�व�ेक    ........................................................      कृिष सहाmयककृिष सहाmयककृिष सहाmयककृिष सहाmयक    ........................................................    
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<प8 <प8 <प8 <प8 ----२२२२    
मंडळ कृिष अिधकारी यांनी तालकुा कृिष अिधकारी यां�याकडे पाठवावया�या पा8 लाभाथa�या यादीच े<प8मंडळ कृिष अिधकारी यांनी तालकुा कृिष अिधकारी यां�याकडे पाठवावया�या पा8 लाभाथa�या यादीच े<प8मंडळ कृिष अिधकारी यांनी तालकुा कृिष अिधकारी यां�याकडे पाठवावया�या पा8 लाभाथa�या यादीच े<प8मंडळ कृिष अिधकारी यांनी तालकुा कृिष अिधकारी यां�याकडे पाठवावया�या पा8 लाभाथa�या यादीच े<प8    

----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----        
<ित <ित <ित <ित     
    मा. तालकुा मा. तालकुा मा. तालकुा मा. तालकुा कृिष अिधकारी कृिष अिधकारी कृिष अिधकारी कृिष अिधकारी     
    तालकुा ..............................तालकुा ..............................तालकुा ..............................तालकुा ..............................    
    

िवषय िवषय िवषय िवषय ----    रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त कृिष औजारे घटकाकिरता पूव�संमतीसाठी पा8 शेतकMयांची रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त कृिष औजारे घटकाकिरता पूव�संमतीसाठी पा8 शेतकMयांची रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त कृिष औजारे घटकाकिरता पूव�संमतीसाठी पा8 शेतकMयांची रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान अतंग�त कृिष औजारे घटकाकिरता पूव�संमतीसाठी पा8 शेतकMयांची 
यादी यादी यादी यादी     

 रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/गहू/कडधाjय अंतग�त मा�या काय��े8ात कृिष औजारे घटकासाठी 
पूव�संमती किरता पा8 शेतकMयांची यादी खालील<माणे आहे. 
राअसुअ- भात/गहू/कडधाjय  ( <-येक िपकासाठी Iवतं8 यादी सादर करावी) 
अ.9. लाभाथ@ 

शेतकMयाच े
नांव 

गाव सYहS/गट 9. <वग� 
(अ.ज./अ.जा./ 

इतर ) 

Pलग 
(xी/पुwष) 

औजाराचा 
तपशील 

       
       
 कृपया वर नमूद केलेले लाभाथ@ माग�दश�क सूचनां<माणे पा8 असून -यांना पूव�संमतीदे3याबाबत िशफारस 
कर3यात येत आहे.  
 
 
       मंडळ कृिष अिधकारी ......................... 
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पूव�संमती प8पूव�संमती प8पूव�संमती प8पूव�संमती प8                                                जा 9. ......... 
      तालुका कृिष अिधकारी काय6लय 
      तालुका ............. 
      िदनांक :  
<ित, 
 �ी/�ीमती .................................... 
 मु.पो.......................तालुका ...............िजDहा .................. 
 
  िद. ........................ रोजी�या अज6 <माणे आपणास रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय 
या योजने/काय�9मांतग�त .......................... हे औजार खरेदी कर3यासाठी पूव�संमती दे3यात येत आहे.  
  सदर पूव�संमती िमळाDयापासून ४५ िदवसां�या आत महारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकास    महामंडमहामंडमहामंडमहामंडळाळाळाळामाफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त    
औजार खरेदी संदभ6त काय�वाही कeन अनुदान मागणीसाठीचा पिरपूण� <Iताव मंजुरीसाठी सादर करावा.  
  िविहत वळेेत आपला पिरपूण� <Iताव <ाpत न झाDयास अनुदान अदायगीसाठी  �ाc धरला जाणार नाही 
याची नkद �यावी. 
 
 
       तालुका कृिष अिधकारी ............ 
<त, <ादेिशक YयवIथापक ,महारा�� कृिष उOोग िवकास महामंडळ, <ादेिशक काय6लय,................... 
-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 
पूव�संमतीपूव�संमतीपूव�संमतीपूव�संमतीप8प8प8प8    पोहोच  पोहोच  पोहोच  पोहोच                  �ी/�ीमती .................................... 
       मु.पो..............तालुका .............िजDहा .......... 
<ित  
 तालुका कृिष अिधकारी  
 तालुका ................. 
 िवषय िवषय िवषय िवषय ----    रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या योजने अतंग�त औजारा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या योजने अतंग�त औजारा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या योजने अतंग�त औजारा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या योजने अतंग�त औजारे खरेदीसाठी पूव�संमती रे खरेदीसाठी पूव�संमती रे खरेदीसाठी पूव�संमती रे खरेदीसाठी पूव�संमती     
                            िमळाDयाबाबत िमळाDयाबाबत िमळाDयाबाबत िमळाDयाबाबत     
    महोदय, 
      मला रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या योजने अंतग�त .................. हे औजारे 
खरेदीसाठी    आपले िद.  ...................रोजी�या प8ानुसार िदलेली पूव�संमती <ाpत झाली असून सदर औजाराची 
महारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकास    महामंडमहामंडमहामंडमहामंडळाळाळाळाककककडूनडूनडूनडून     खरेदी कeन पिरपूण� <Iताव ४५ िदवसां�या आत सादर कर3याची 
जबाबदारी माझी राहील याची पूण� जाणीव मला कeन दे3यात आली आहे.  
 
   
        लाभाथ@ची  सही/ अंगठा  
        नाव. ................................... 
        मोबाईल 9. ........................... 
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     अनुदान मागणी अज� अनुदान मागणी अज� अनुदान मागणी अज� अनुदान मागणी अज�     
 
       �ी/�ीमती .................................... 
       मु.पो..............तालुका .............िजDहा .......... 
<ित  
 मा. तालुका कृिष अिधकारी  
 तालुका ................. 
 िवषय िवषय िवषय िवषय ----    रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या योजने अतंग�त औजारे खरेदीकडधाjय या योजने अतंग�त औजारे खरेदीकडधाjय या योजने अतंग�त औजारे खरेदीकडधाjय या योजने अतंग�त औजारे खरेदीचे अनुदान चे अनुदान चे अनुदान चे अनुदान         
                            िमळािमळािमळािमळा3या3या3या3याबाबत बाबत बाबत बाबत     
    संदभ�  - आपले िद. .............रोजीच ेपूव�संमती प8  
    महोदय, 
      वरील संदभ+िकत पूव�संमती प8ाच ेअनुषंगाने मी रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/ गहू/ कडधाjय या 
योजने अंतग�त .................. हे औजारे महारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकास    महामंडमहामंडमहामंडमहामंडळाळाळाळामाफ� तमाफ� तमाफ� तमाफ� त    खरेदी केलेले आहे. 
याबाबतच े अनुदान िमळ3याच े अनुषंगाने पिरपूण� <Iताव सोबत जोडला आहे तरी मला देय असलेले अनुदान, 
माझे.....................................या बँके�या .................शाखेतील बँक खाते 9. ..... ............. वर जमा 
कर3यात याव ेही िवनंती.   
  सोबत - १) िबलाची मूळ <त 
               २) िडिलYहरी चलन  
               ३) हमीप8  
   ४) MAIDC <माणप8 
 
        लाभाथ@ची  सही/ अंगठा लाभाथ@ची  सही/ अंगठा लाभाथ@ची  सही/ अंगठा लाभाथ@ची  सही/ अंगठा     
        नाव. ................................... 
        मोबाईल 9. ...........................    
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तपासणी अहवाल तपासणी अहवाल तपासणी अहवाल तपासणी अहवाल     

    
    

११११....योजनेच ेनाव योजनेच ेनाव योजनेच ेनाव योजनेच ेनाव             :  :  :  :  रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/गहू/कडधाjय  
२२२२....लाभाथ@च ेनाव लाभाथ@च ेनाव लाभाथ@च ेनाव लाभाथ@च ेनाव             : : : : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................    
३३३३....<वग� <वग� <वग� <वग�                 : .......................................................................: .......................................................................: .......................................................................: .......................................................................    
४४४४....खरेदी केलDेया औजाराच ेनावखरेदी केलDेया औजाराच ेनावखरेदी केलDेया औजाराच ेनावखरेदी केलDेया औजाराच ेनाव        : ................................................................: ................................................................: ................................................................: ............................................................................................    
५५५५....औजाराची उ-पादक कंपनी औजाराची उ-पादक कंपनी औजाराची उ-पादक कंपनी औजाराची उ-पादक कंपनी     : .........................................................................: .........................................................................: .........................................................................: .........................................................................    
६६६६....औजाराचा अनु9मांक (असDयास) औजाराचा अनु9मांक (असDयास) औजाराचा अनु9मांक (असDयास) औजाराचा अनु9मांक (असDयास)     : ........................................................................: ........................................................................: ........................................................................: ........................................................................    
७७७७....औजाराची Pकमत औजाराची Pकमत औजाराची Pकमत औजाराची Pकमत         : w. ................: w. ................: w. ................: w. ............................................................................................................................................................................................................................    
८८८८....िबलाचािबलाचािबलाचािबलाचा    िदनांक व 9मांक िदनांक व 9मांक िदनांक व 9मांक िदनांक व 9मांक     :  .......................................................................:  .......................................................................:  .......................................................................:  .......................................................................    
९९९९....औजार <ाpत औजार <ाpत औजार <ाpत औजार <ाpत झाDयाचा झाDयाचा झाDयाचा झाDयाचा िदनांक िदनांक िदनांक िदनांक     :  ...................................................................:  ...................................................................:  ...................................................................:  ...............................................................................    
१०१०१०१०....अिधकृत िव9े-याचे नाव वअिधकृत िव9े-याचे नाव वअिधकृत िव9े-याचे नाव वअिधकृत िव9े-याचे नाव व    संपक�  9मांक संपक�  9मांक संपक�  9मांक संपक�  9मांक : ........................................................................: ........................................................................: ........................................................................: ........................................................................    
११११११११....देय अनुदान रFकम देय अनुदान रFकम देय अनुदान रFकम देय अनुदान रFकम         : w. ...................................................................: w. ...................................................................: w. ...................................................................: w. ...................................................................    
    
        
    �ी /�ीमती .......................................................................................मु.पो. .......... 
तालुका ..................... िजDहा ......... यांनी  भात/ गहू/ कडधाjय िपकांसाठी खरेदी केलेDया  
औजारे/यं8सामु�ीची वरील<माणे तपासणी मी Yय�Fतश: केलेली असून सदरची औजारे/यं8सामु�ी सु�Iथतीत 
आहेत. रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/गहू/कडधाjय योजने�या माग�दश�क सूचनानुसार देय असलेली 
अनुदानाची रFकम w. ................................... लाभाथ@�या बँक खा-यावर जमा कर3याची िशफारस कर3यात 
येत आहे.  
सोबत :- लाभा*य6चा <Iताव. 
 
 
Iथळ  :            मंडळ कृिष अिधकारी ....................मंडळ कृिष अिधकारी ....................मंडळ कृिष अिधकारी ....................मंडळ कृिष अिधकारी .................... 
िदनांक   :           
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हमीप8हमीप8हमीप8हमीप8    

    
    मी �ी /�ीमती .......................................................................................मु.पो. .......... 
तालुका ..................... िजDहा ......... असे हमीप8 देतो/ देते की, भात/ गहू/ कडधाjय िपकांसाठी 
....................... या औजाराची / यं8सामु�ीची खरेदी मी Iवतः मा�या जबाबदारीवर करीत आहे. सदर�या 
बाबीसाठी <ो-साहन �हणनू अनुदान िमळ3यासाठी रा��ीय अ	 सुर�ा अिभयान भात/गहू/कडधाjय अंतग�त <Iताव 
सादर कर3यात येत आहे. भिव�यात नैस�गक आप�ी व इतर कारणांमुळे सदर�या औजाराच े  / यं8सामु�ीचे 
नुकसान झाDयास मी शासनास नुकसान भरपाई मागणार नाही. सदरचे औजार/यं8सामु�ी सु�Iथतीत ठेव3यासाठी 
देखभाल व दुwIती बाबतची आवbयक ती काळजी घे3यात येईल. तसेच सदर औजाराचा गैरवापर होणार नाही 
याची मी हमी देत आहे. 
 
 
       लाभा*य6ची सही/ अगंठा लाभा*य6ची सही/ अगंठा लाभा*य6ची सही/ अगंठा लाभा*य6ची सही/ अगंठा     
Iथळ  : 
िदनांक   :  
सम�   :  
नाव  :   
प�ा  ::::    
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<माणप8<माणप8<माणप8<माणप8    

    
    तालुका कृिष अिधकारी .......................  यांच ेपूव�संमती प8 9मांक ................ िद. ..../....../२०१५ 
अjवये लाभाथ@ �ी /�ीमती .......................................................................................मु.पो. .......... 
तालुका ..................... िजDहा ......... असे यांनी ............... या औजाराची शासन माjय Pकमत wपये 
.................... भeन खरेदी केली असून िद. .................. रोजी लाभा*य6स औजार ताfयात िदले आहे.  
 सदर औजाराची पुरवठा पूव� तपासणी िद............... रोजी केली असून लाभा*य6स औजार सु�Iथतीत 
उपलfध कeन िदले आहे. पुरवठा पb�यात सेवा देणे व औजाराम�ये तांि8क िबघाड झाDयास Pकवा गुणव�बेाबत 
त9ार <ाpत झाDयास -याच ेपूण�तः िनराकरण करणे या बाबत महारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकास    महामंडमहामंडमहामंडमहामंडळ ळ ळ ळ जबाबदार 
राहील. 
 
 
 
Iथळ  :                <ादेिशक<ादेिशक<ादेिशक<ादेिशक    YयवIथापकYयवIथापकYयवIथापकYयवIथापक 
िदनांक   :      महारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकासमहारा�� कृिष उOोग िवकास    महामंडमहामंडमहामंडमहामंडळळळळ 
           
           
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


