उन्नत शेती- समृद्ध शेतकरी मोहिम राबहिणेबाबत
मार्गदशगक सूचना (सन2018-19)

मिाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय हिकास ि म््यव्यिसाय हिाार्
शासन हनणगय क्रमांकः 0418/प्र.क्र.155/14-अे
मादाम कामा मार्ग, िु ता्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय हि्तार, मुंबई ४०० ०३२
तारीख: 10 ऑक्टोबर, २०१8

संदाग:
1) शासन हनणगय क्रमांकः 0418/प्र.क्र.155/14-अे, हदनांक 27 एहप्रल, 2018

प्र्तािना :
संदाार्ीन हद.27 एहप्रल, 2018 च्या शासन हनणगयान्िये, उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहिम सन 201819 या िषात राबहिण्यासाठी मार्गदशगक सूचना हनर्गहमत करण्यात आल्या आिे त. सदर मार्गदशगक सूचनांमर्ील
अ.क्र.4.5.1, आ मध्ये, प्रचहलत योजनांमर्ील यांहत्रकीकरण घटकांतर्गत अनुज्ञय
े रॅक्टर चहलत / ्ियं चहलत
(self- Propelled) कृषी यंत्र ि औजारे (basket of machines/implements) हनहित करण्यात आली आिे त. सदर
कृषी यंत्र ि अिजारांच्या यादीमध्ये ससर्ल/डबल पल्टी नांर्र या औजाराचा समािेश करण्याचा प्र्ताि
शासनाच्या हिचारार्ीन िोता. अनुषंर्ाने शासनाने खालीलप्रमाणे हनणगय घेतला आिे .

शासन हनणगय:
हद. 27 एहप्रल, 2018 च्या शासन हनणगयान्िये कृषी यांहत्रकीकरण घटकांतर्गत अ.क्र.4.5.1, आ मध्ये
हिहित केलेल्या कृषी यंत्र ि औजारे (basket of machines/implements) मध्ये ससर्ल/डबल पल्टी नांर्र या
औजाराचा समािेश करण्यात येत आिे.
सदर शासन हनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर उपलब्र्
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201810101517056501 असा आिे. िा आदे श हडजीटल ्िाक्षरीने
साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(श्रीकांत आंडर्े )
अिर सहचि, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई-32
2. मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजर्ी सहचि, मंत्रालय, मुंबई-32

शासन हनणगय क्रमांकः 0418/प्र.क्र.155/14-अे

3. मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजर्ी सहचि, मंत्रालय, मुंबई-32
4. मा हिरोर्ी पक्ष नेता हिर्ानसाा/हिर्ानपहरषद, हिर्ानािन, मुंबई
5. मा. मुख्य सहचि, मंत्रालय, मुंबई-32
6. मा. अ.मु.स. (हित्त), हित्त हिाार्, , मंत्रालय, मुंबई-32
7. मा. अ.मु.स. (हनयोजना), हनयोजन हिाार्, , मंत्रालय, मुंबई-32
8. सहचि. (कृषी), कृषी हिाार्, , मंत्रालय, मुंबई-32
9. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संहजिनी प्रकल्प, मुंबई.
10. आयुक्त (कृहष), कृहष आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती)
11. कुलर्ुरु, कृषी हिद्यापीठे (सिग)
12. व्यि्थापकीय संचालक, मिाबीज, अकोला.
13. व्यि्थापकीय संचालक, मिाराष्ट्र कृहष उद्योर् हिकास मिामंडळ, हदनकरराि देसाई मार्ग,
र्ोरे र्ाि (पूि)ग , मुंबई-६५
14. हजल्िाहर्कारी (सिग)
15. मुख्य कायगकारी अहर्कारी, हजल्िा पहरषद (सिग)
16. सिग उप सहचि/सि सहचि (कृषी), कृषी ि पदु म हिाार्, मंत्रालय, मुंबई-32
17. सिग संचालक/ सिसंचालक, कृषी आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे-१
18. हिाार्ीय कृहष सिसंचालक (सिग)
19. हजल्िा अहर्क्षक कृहष अहर्कारी (सिग)
20. प्रकल्प संचालक (आ्मा) (सिग)
21. माहिती ि जनसंपकग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२
22. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र १/२, मुंबई-नार्पूर/लेखापहरक्षा /(लेखा ि अनुज्ञेयता)
23. हनिड न्ती (कायासन 14-अे)

