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िाचा : १)   कृवष, पशुसंिधभन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत््यव्यिसाय विर्ागाचा शासन वनणभय क्रमांक : 
एमएलके-2016/प्र.क्र.27/पदुम-8, वद.21.01.2017. 

2)  शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकं : एमएलके-2017/प्र.क्र.113/पदुम-8, वद.04.09.2017. 
3)  शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकं : एमएलके-2017/प्र.क्र.113/पदुम-8, वद.26.11.2018. 

 

शासन शुध्दीपत्रक  :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 येथील शासन शुध्दीपत्रकातील प.ृ क्र. 1 िरील प्रकल्प व्यि्थापन सवमतीतील                      
5) श्री.संग्राम चौधरी " या ऐिजी  " 5)  श्री.युिराज यशितं पाटील "  असे िाचण्यात याि.े 

 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक 201812071512528401 असा आहे. सदर 
शासन शुध्दीपत्रक वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन वनगभवमत करण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 

 

 
                        ( रविद्र गुरि ) 
              उपसवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत : 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांच ेप्रधान सवचि, राजर्िन, मंुबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांच ेअपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
३) मा.मंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
४) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांच ेखाजगी सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
५) सवचि (कृवष), कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मंुबई ३२. 
६) प्रधान सवचि (पदुम), कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मंुबई ३२. 
७) आयुक्त, पशुसंिधभन महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
८) आयुक्त दुग्धव्यिसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, िरळी, मंुबई. 
९) आयुक्त कृवष, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
१०) विर्ागीय आयुक्त, नागपरु, अमरािती ि औरंगाबाद 
११) वजल्हावधकारी, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरू, यितमाळ, चदं्रपरु, लातरू, नांदेड, 

जालना ि उ्मानाबाद  

http://www.maharashtra.gov.in/
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१२) मुख्य कायभकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरू, 
यितमाळ, चंद्रपरु, लातूर, नादेंड, जालना ि उ्मानाबाद  

१३) मुख्य कायभकारी अवधकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला. 
१४) उपसवचि, राष्ट्रीय कृवष विकास योजना कक्ष, कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मंुबई ३२. 
१५) उपसवचि, दुग्धव्यिसाय विकास, कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मंुबई ३२. 
१६) विर्ागीय प्रमुख (पविम विर्ाग), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पविम दु्रतगती महामागभ, गोरेगाि  

(प)ू मंुबई 
१७) प्रकल्प संचालक, विदर्भ ि मराठिाडा दुग्धविकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, वसव्हील लाईन्स, 

नागपरू. 
१८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ (महानंद), पविम दु्रतगती महामागभ, गोरेगाि  (प)ू मंुबई 
१९) प्रादेवशक सहआयुक्त पशुसंिधभन, नागपरु, अमरािती ि औरंगाबाद ि लातुर विर्ाग. 
२०) प्रादेवशक दुग्धव्यिसाय विकास अवधकारी, नागपरु, अमरािती ि औरंगाबाद ि लातुर विर्ाग 
२१) वजल्हा पशुसंिधभन उपायकु्त, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरू, यितमाळ, चंद्रपरु, 

लातूर, नांदेड, जालना ि उ्मानाबाद  
२२) वजल्हा पशुसंिधभन अवधकारी, वजल्हा पवरषद, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरू, 

यितमाळ, चंद्रपरु, लातूर, नादेंड, जालना ि उ्मानाबाद  
२३) वजल्हा दुग्ध विकास अवधकारी, अकोला, अमरािती, बलुडाणा, िधा, नागपरू, यितमाळ, चंद्रपरु, 

लातूर, नांदेड, जालना ि उ्मानाबाद 
२४) प्रकल्प संचालक, वजल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, िधा. 
२५) वनिड न्ती पदुम ४ कायासन, कृवष ि पदुम विर्ाग, मंत्रालय, मंुबई ३२. 
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