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प्रशासकीय व दवत्तीय मान्यता िे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृदि,पशुसुंवर्धन,िु ग्र्व्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग,
शासन शुदिपत्रक क्र.आपयो-2018/प्र.क्र.173/9अे
हु तात्समा रािगुरू चौक,मािाम कामा रोड,
मुंत्रालय दव्तार, मुुंबई 400 032.
दिनाुंक- 20 नोव्हेंबर, 2018.
वाचा:- शासन दनणधय क्र.आपयो-2018/प्र.क्र.173/9अे, दि.01/10/2018
शुदिपत्रक:उपरोक्त वाचा येथील शासनदनणधयामध्ये शासनदनणधय पदरच्छे ि क्र.1 मध्ये “ राज्यातील
ठाणे, पालघर, पूणे, नादशक, र्ुळे, नुंिूरबार, िळगाव, अहमिनगर, नाुंिेड, यवतमाळ,
गडदचरोली, चुंद्रपूर व अमरावती या 13 दिल्ह्यातील ” याऐविी “राज्यातील ठाणे, पालघर, पूणे,
नादशक,

र्ुळे, नुंिूरबार,

िळगाव, अहमिनगर, नाुंिेड, यवतमाळ, गडदचरोली, चुंद्रपूर,

अमरावती व गोंदिया या 14 दिल्ह्यातील ”असे वाचावे.
सिर शासन शुध्िीपत्रक

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सुंकेत्थळावर उपलब्र् करण्यात आले असून त्सयाचा सुंकेताुंक 201811201557206201 असा
आहे. हे शुध्िीपत्रक दडिीटल ्वाक्षरीने साक्षाुंदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे शानुसार व नावाने,

Shrikant
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(श्रीकाुंत आुंडगे)
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1. मा.मुंत्री, (कृिी) याुंचे खािगी सदचव,मुंत्रालय, मुुंबई-32.
2. मा.राज्यमुंत्री(कृिी), याुंचे खािगी सदचव,मुंत्रालय, मुुंबई-32.
3. मा. सदचव (कृिी) याुंचे ्वीय सहाय्यक,कृदि व पिु म दवभाग, मुंत्रालय , मुुंबई
4. आयुक्त(कृदि), कृदि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे.
5. आयुक्त (आदिवासी दवकास), महाराष्ट्र राज्य, नादशक
6. अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास नादशक/नागपूर/ठाणे/अमरावती
7. व्यव्थापकीय सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्सपािन आदण औिर्ी वन्पती मुंडळ,पुणे
8. सुंचालक (फलोत्सपािन),कृदि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे.

शासन शुध्िीपत्रक क्रमाुंकः आपयो-2018/प्र.क्र.173/9अे

9. सवध दवभागीय कृदि सहसुंचालक,
10. सवध प्रकल्ह्प अदर्कारी, एकात्त्समक आदिवासी दवकास प्रकल्ह्प
11. सवध दिल्ह्हा अदर्क्षक कृदि अदर्कारी,
12. महालेखापाल-1-2(लेखा व अनुज्ञय
े ता) (लेखा व पदरक्षा), महाराष्ट्र, मुुंबई/नागपूर.
13. अदर्िान लेखादर्कारी, मुुंबई
14. सहायक सुंचालक (लेखा),आयुक्त कृदि याुंचे कायालय, पुणे.
15. ग्रुंथपाल, महाराष्ट्र दवर्ानमुंडळ सदचवालय ग्रुंथालय, दवर्ानभवन, मुुंबई
16. मादहती व िनसुंपकधसुंचालनालय,मुंत्रालय, मुुंबई-32 (प्रदसध्िीसाठी)
17. कायासन क्र.2 व 9 आदिवासी दवकास दवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई
18.कायासन 9-अे, दनवडन्ती
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