सन 2015 आणि सन 2016 कणिता णिणिध
कृणि पुिस्काि प्रदान करुन शेतकिी/संस्था
यांचा सन्मान कििेबाबत.
महािाष्ट्र शासन
कृणि, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय णिकास ि मत्सस्यव्यिसाय णिभाग
शासन णनिधय क्रमांक: कृभुपु-2017/प्र.क्र.62/11-अे
मादाम कामा िोड, हु तात्समा िाजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
णदनांक : 02 फेब्रुिािी, 2019
िाचा :1) शासन णनिधय, कृणि ि पदुम णिभाग, क्र.कृभुपु-2012/प्र.क्र.134/11-अे, णद.6.9.2014
2) शासन णनिधय, कृणि ि पदुम णिभाग, क्र.कृभुपु-2013/प्र.क्र.178/11-अे, णद.6.9.2014
3) शासन णनिधय, कृणि ि पदुम णिभाग, क्र.कृभुपु-2015/प्र.क्र.128/11-अे, णद.29.6.2017
प्रस्तािना : िाज्यात कृणि, कृणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्सपादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कायध कििाऱ्या व्यक्ती/
संस्था यांना डॉ.पंजाबिाि दे शमुख कृणिित्सन, िसंतिाि नाईक कृणिभूिि, णजजामाता कृणिभूिि,
कृणिभूिि (सेंणिय शेती), िसंतिाि नाईक शेतीणमत्र, िसंतिाि नाईक शेतीणनष्ट्ठ शेतकिी, उद्यान पंणडत,
पद्मश्री डॉ.णिठ्ठलिाि णिखे पाटील, कृणि सेिाित्सन पुिस्काि ि िाज्यस्तिीय पीक स्पधा इत्सयादी कृणि
पुिस्काि प्रदान करुन सन्मानीत किण्यात येते. त्सयास अनुसरुन सन 2015 ि सन 2016 किीता णिणिध
कृणि पुिस्काि प्रदान करुन शेतकिी / संस्था यांचा सन्मान किण्याची बाब शासनाच्या णिचािाधीन होती.
शासन णनिधय :
सन 2015 आणि सन 2016 कणिताचे कृणि पुिस्काि प्रदान किण्यासाठी पुिस्कािाथींची नािे
णनणित किण्याकणिता मा.मंत्री (कृणि) यांचे अध्यक्षतेखाली आयोणजत किण्यात आलेल्या बैठकीत सन
2015 आणि सन 2016 कणिताच्या पुिस्कािांकणिता खालील व्यक्ती/संस्था यांची नािे णनणित किण्यात
आली असून त्सयांना पुिस्काि प्रदान करुन सन्मानीत किण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे :अ.क्र

व्यक्तीचे/संस्थेचे नाि

पत्ता

1) डॉ. पंजाबिाि दे शमुख कृणिित्सन पुिस्काि 2015
1

श्री. चंिशेखि हणिभाऊ भडसािळे

सगुिा बाग, मालेगाि, पो. दणहिली, नेिळ, ता.
कजधत, णज.िायगड.

2) िसंतिाि नाईक कृणिभूिि पुिस्काि 2015
1

श्री. िामचंि िघुनाथ सािे,

मु.पो.चचचिी, ता.डहािू, णज.पालघि.

2

श्री. प्रकाश भुता पाटील,

मु.पो.पढािद, ता. चशदखेडा. णज. धुळे

3

श्री. मोतीिाम लक्ष्मि गािीत

मु. चशदे (णद)पो.मोहपाडा,ता.सुिगािा. णज. नाणशक

4

श्री. िाजेंद नानासो गायकिाड,

मु.पो.भुईंज, ता.िाई, णज.सातािा.
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5

श्री. उध्दि आसािाम खेडेकि,

मु.णशििी, पो.नेि, ता.णज.जालना

6

श्री. िचिि बाबासाहेब गोल्डे ,

मु.चपपिखेड

खु.,

पो.चचचखेड,

ता.अंबड,

णज.जालना
7

श्री. चत्रबक आप्पािाि फंड,

मु.जळकोटिाडी, पो.िडगाि (काटी),
ता.तुळजापूि, णज.उस्मानाबाद.

8

श्री. अरुि गिपतिाि धुळे,

मु.

पो.

सुनगाि,

ता.

जळगाि

जामोद,

णज.बुलढािा
9

श्री. सैय्यद खुशीद सै. हाशम

मु.पो. बोिगाि मंजु, ता.णज. अकोला

10

श्री.यादि दसरुजी मेश्राम,

मु.पो.लिािी (उमिी), ता.साकोली, णज.भंडािा

3) णजजामाता कृणिभूिि पुिस्काि 2015
1

सौ. सुलोचना तुकािाम चपगट,

मु.िािडे िाडी, पो. टाकळीहाजी, ता. णशरुि, णज.
पुिे.

2

सौ. मंदाताई िसंतिाि पाटील,

मु. माळे िाडी-डु क्रेिाडी, (सात्रळ) पो.सोनगाि,
ता.िाहु िी, णज.अहमदनगि

3

सौ. आनंदी णसतािाम चौगले,

मु.पो.पोहाळे त.आळते , ता. पन्हाळा, णज.कोल्हापूि

4

सौ. सुििा णिनय णनकम,

मु.पो. पलुस, ता. पलुस, णज. सांगली

4) िसंतिाि नाईक शेतीणमत्र पुिस्काि 2015
1

श्री. संणदप दत्तु निले,

मु.पो.भेंडा, ता.नेिासा, णज. अहमदनगि

2

श्री. दत्तात्रय श्रीपती बोिगे,

मु.पो. खुपीिे, ता. कििीि णज. कोल्हापूि

3

श्री.णिजय एकनाथिाि चौधिी,

िेद बंगलो,107,गिपती मंदीिाजिळ,खुलताबाद,
णज.औिंगाबाद

5) िसंतिाि नाईक शेतीणनष्ट्ठ शेतकिी पुिस्काि (सिधसाधािि गट) 2015
1

श्री. शशीकांत भास्कििाि पुंडकि,

मु.येऊलखेड,पो.जानोिी, ता.शेगाि, णज.बुलढािा

2

श्री. णदलीप उफध िामदास नािायि

मु.चांभई,

फुके,

णज.िाणशम

3

सौ.सुमन माणिकिाि झेंडे,

मु.पो.पांडेश्वि, ता.पुंिदि णज.पुिे.

4

श्री. जयणकसन िामदास चशदे ,

मु.िरुडी पो.गेििाई (बाजाि)ता.बदनापूि,

पो.पाडी

(ताड),

ता.मंगरुळपीि,

णज.जालना
5

श्री. हेमंत िसंतिाि दे शमुख,

मु.पो.डोंगिणकन्ही ,ता.मालेगाि, णज.िाणशम

6

श्री. सुिेश एकनाथ कळमकि

मु. पो.मोहाडी, ता.चदडोिी, णज. नाणशक

7

श्री. भित अंन्न्सिाम आहेि,

मु.टोिगाि पो.कुभेफळ, ता.णज.औिंगाबाद

8

श्री. बालाजी बाजीिाि तट,

मु.पो.आपेगाि, ता.अंबेजोगाई, णज.बीड

9

श्री.मणनि आत्समािाम दे सले,

मु.पो.आसनगाि, ता.डहािू, णज.पालघि.
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10

श्री.तात्सयासाहेब िामचंद नागािे,

मु.खटाि, पो.िसगडे , ता.पलुस,णज.सांगली

11

श्री. िमेश जयचसग चशदे

मु.पो.णशिगाि, ता.िाई, णज.सातािा

12

श्री.अतुल प्रभाकि बागल,

मु.पो.गादे गाि, ता.पंढिपूि णज.सोलापूि.

13

श्री. अमि तात्सयासाहेब पाटील,

मु.पो.येडेणनपािी, ता.िाळिा, णज.सांगली

14

श्री. प्रमोद िाघोबा दळिी,

मु.पो.णिलिडे , ता.सािंतिाडी, णज.चसधुदुगध.

15

श्री णिनोद हाल्या मोिे ,

मु.अंबोडे , पो.केळिे, ता.णज.पालघि.

16

श्री. िणिन्ि धनसींग पिाि,

मु.पो.सातमाने, ता. मालेगाि,णज. नाणशक

17

श्री.िामदास तात्सयाभाऊ यादि,

मु.उं चखडक, पो.िाजुिी, ता.जुन्नि, णज.पुिे

18

श्री.बाबासाहेब बाळासाहेब पाटील,

मु.पो. हेि, ता.उदगीि, णज. लातुि.

19

श्री.सदाणशि नाथा थोिात,

मु.पो. सािोळा खुदध, ता.पाथिी, णज. पिभिी.

िसंतिाि नाईक शेतीणनष्ट्ठ शेतकिी पुिस्काि (आणदिासी गट) 2015
1

श्री.सोमा धमा घोडे ,

मु.पो.तळे िान, ता.जुन्नि, णज.पुिे.

2

श्री. सुिेश नामदे ि भोये,

मु.णखिकडे , पो.कोपूली(बु), ता.पेठ, णज. नाणशक

3

श्री.दत्तात्रय लक्ष्मि मोिमािे ,

मु.पो.टोकािडे , ता.खेड, णज.पुिे.

4

श्री. कैलास िाघो बिाड,

मु.नेििे , पो.अघई, ता.शहापूि, णज.ठािे

5

श्री.णसतािाम दगडू आंबेकि,

मु.पो.पोखिी, ता.आंबेगाि, णज.पुिे.

6

सौ. णिमल जगन आचािी,

मु.चाकोिे , पो.अंजनेिी, ता.त्र्यंबकेश्वि, णज.नाणशक

6) उद्यान पंणडत पुिस्काि 2015
1

श्री शणशकांत शंकि पूदे

मु. शेज बाभुळगांि, पो.अंकोली, ता.मोहोळ,
णज.सोलापुि

2

श्री. भाऊसाहेब गोचिद जाधि

मु.पो.चपपळगाि, खांब, ता.णज नाणशक

3

श्री. प्रकाश मारुती चशदे

मु.पो. पिखंदी, ता.िाई, णज.सातािा

4

श्री. णिकास तुकािाम णथटे

मु.पो. बािची, ता.पिांडा, णज उस्मानाबाद

5

श्री. िमेश उत्तमिाि णसिसट

मु. आििगाि, ता.केज, णज.बीड

6

श्री. भदू गिपत कायते

मु.पो. पहेला, ता.णज.भंडािा

7

श्री.अतुल पुरुिोत्तम लकडे

मु.पो. अब्बासपूिा, ता.अचलपुि णज.अमिािती

8

श्रीमती. पुष्ट्पा एकनाथ कोटकि

मु.पो. णबििाडी, ता.शहापूि, णज.ठािे

7) पद्मश्री डॉ.णिठ्ठलिाि णिखे पाटील, कृणि सेिाित्सन पुिस्काि सन 2015
1

डा. िामचंि उध्दि लोकिे ,

कृणि उपसंचालक (णि.प्र.2), कृणि आयुक्तालय,
महािाष्ट्र िाज्य, पुिे
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गुिानु
क्रम

8) िाज्यस्तिीय पीक स्पधा सन 2015
1

श्री.णहम्मत चहदु िाि थोिात. (पाटील)

मु.पो.प.सुपने,ता.किाड,णज.सातािा

प्रथम

2

श्री.मलगोंडा सातगोंडा टे ळे.

मु.पो.सुळकूड,ता.कागल, णज.कोल्हापूि

णितीय

3

श्री.साताप्पा कृष्ट्िा पाटील.

मु.चंिे, पो.कसबा िाळिे, ता.िाधानगिी,

तृतीय

णज.कोल्हापुि
अ.क्र

व्यक्तीचे/संस्थेचे नाि

पत्ता

1) डॉ. पंजाबिाि दे शमुख कृणिित्सन पुिस्काि सन 2016
1

श्री.णशिनाथ णभकाजी बोिसे,

मु.पो.भोयेगाि, ता.चांदिड, णज. नाणशक

2) िसंतिाि नाईक कृणिभूिि पुिस्काि सन 2016
1

श्री. णदलीप बाबाजीिाि देशमुख,

मु.कािाि, पो.िांगिी, ता.अंबिनाथ, णज.ठािे

2

श्री.िामन णकसन भोये,

मु.पो.दलपतपूि, ता.त्र्यंबकेश्वि,णज. नाणशक

3

श्री. अरुि बबनिाि पिाि,

मु.पिाििाडी,पो.चपपळगाि, ता.मालेगाि,

णज.

नाणशक
4

श्री. मकिंद बलणभम सिगि,

मु.पो.खुडूस, ता.माळणशिस, णज.सोलापूि.

5

श्री.पांडूिंग िामनिाि ईनामे,

मु.िांजिगांि

खुिी,

पो.णबडकीन,

ता.पैठि,

णज.औिंगाबाद
6

श्री. अणनल काणशनाथ चेळकि,

मु.पो.णकल्लािी, ता.औसा,णज. लातूि

7

श्री. नंदा काल्या णचमोटे ,

मु.पलश्या पो.चुििी,ता. णचखलदिा,णज.अमिािती

8

श्री. अिचिद उध्दििाि बेंडे,

मु. िातचांदिा पो. मुिझडी (णप.),ता.णज.यितमाळ

9

श्री. प्रणिि णिश्वनाथिाि बोबडे ,

मु.पो. िासेगाि,ता.अचलपूि, णज.अमिािती

3) णजजामाता कृणिभूिि पुिस्काि सन 2016
1

सौ. प्रभािती जनादध न घोगिे ,

मु.पो. लोिी खुदध, ता.िाहाता, णज. अहमदनगि.

2

सौ. कणिता प्रणिि जाधि(णबडिे),

मु.पो.जोगेश्विी आखाडा ता.िाहु िी,णज.अहमदनगि

3

सौ. सुनंदा णशिाजी णक्षिसागि,

मु.पांगिा, पो.णचतेगाि, ता.पैठि,णज.औिंगाबाद

4) िसंतिाि नाईक शेतीणमत्र पुिस्काि सन 2016
1

श्री. गिेश बाळासाहेब कोिे ,

बी-8 दौलतनगि चसहगड िोड पो.स्टे .शेजािी,
िडगाि बु. पुिे

2

श्री. सूयधकांत णिलास नेटके,

िा.लक्ष्मि ताठे णनिास, भुतकििाडी, सािेडी ,
अहमदनगि.
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3

श्री.संतोि शामिाि दे शमुख,

फ्लट नं.74, गल्ली नं.5, सुधाकििाि नाईक,
णिद्यालय, न्यु हनुमान नगि, औिंगाबाद

5) िसंतिाि नाईक शेतीणनष्ट्ठ शेतकिी पुिस्काि (सिधसाधािि गट) सन 2016
1

श्री.लक्ष्मि तात्सयाबा गरूड,

मु.आसनपोई,पो.धामिे ता.महाड, णज.िायगड.

2

श्री.हेमंत पुंडणलक चपगळे ,

मु.पो.लखमापुि, ता.चदडोिी, णज.नाणशक.

3

श्री.उत्तमिाि भागुजी ठोंबिे ,

मु.भोयेगाि,पो.जोपुळ,ता.चांदिड, णज.नाणशक.

4

श्री.गिेश दामू णनसाळ,

मु.पो.लहणित िोड,भगूि ता.णज.नाणशक.

5

श्री. निनाथ सोपान शेळके,

मु.चपपळोली (शेळकेिाडी), पो.णिहे , ता.मुळशी,
णज.पुिे.

6

श्री.प्रदीप भागधि पिाि,

मु.पो.102, बुधिाि पेठ, णनलम बंगला किाड,
ता.किाड, णज.सातािा

7

श्री.संतोि लक्ष्मििाि िाठोड,

मु.िसंतनगि तांडा,पो.ता.पिळी िै., णज.बीड

8

श्री.णदपक पांडूिंग चव्हाि,

मु.पो.सुलतानपुि,ता.खुलताबाद,णज.औिंगाबाद

9

श्री.पुंजािाम अंकुशिाि भुतेकि,

मु.णहिडी,पो.चपपळगाि,ता.णज.जालना

10

श्री.समील णभमाजी इंगळे ,

मु.पो.चसगापूि, ता.पुिंदि, णज.पुिे.

11

श्री. गिेश अजुधन जगदाळे ,

मु.बांधणतििे ,पो.सािंग, ता.दापोली,णज.ित्सनाणगिी.

12

श्री.िाजकुमाि धोंडीिाम णबिादाि,

मु.पो.गौंडगाि (णि), ता.दे ििी, णज.लातूि

13

श्री.कोंडाजी बबन सिस,

मु.पो.पेठ (कोिेगाि), ता.आंबेगाि, णज.पुिे.

14

सौ.णिजया अिचिद पोटे ,

मु.कोचळब,पो.मामनोली ता.कल्याि,णज.ठािे.

15

श्री.अशोक चहदु िाि खोत,

मु.पो.माऊली

उरूि

इस्लामपूि,

ता.िाळिा,

णज.सांगली
16

श्री.चांगदे ि णिष्ट्िु मोिे ,

मु.पो.सासुि,े ता.कोिेगाि, णज.सातािा

17

श्री.अमृत तुळणशिाम मदनकि,

मु.खोलमािा, पो.बािव्हा, ता.लाखांदूि,णज.भंडािा

18

श्री.िाजेंि महादे ििाि ताले

मु.णदग्रस, पो.पातूि, ता.पातूि, णज.अकोला

19

श्री.अच्युत तुकािाम बोचिे ,

मु.पो. पाडोळी (आ), ता.णज.उस्मानाबाद

िसंतिाि नाईक शेतीणनष्ट्ठ शेतकिी पुिस्काि (आणदिासी गट) सन 2016
1

श्री.सुिेश बापुिाि गिमडे ,

मु.िायगाि

ख.,

पो.चािगाि

बु.,

ता.ििोिा,

णज.चंिपुि
2

श्री.सुभाि चंदि डििे,

मु.पो.नायफड ता.खेड णज.पुिे

3

श्री.चंिकांत गोचिद जाधि,

मु.पो.महाळुं गे पडिळ (ठाकििाडी) ता.आंबेगाि,
णज.पुिे

4

श्री. णिनायक मारुती पोटे ,

मु.िामपुि, पो.पळू , ता.मुिबाड, णज.ठािे

5

श्री. लक्ष्मि गंगा पागी,

मु.धामिी, पो.खडी ता.शहापूि णज.ठािे
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6

श्री.सुिेश महादु भोईि,

मु.दु धिी पो.कंु दे ता.णभिंडी णज.ठािे

6) उद्यान पंणडत पुिस्काि
1
2
3

श्री सणचन साधु सांगळे ,
श्री. िमेश नामदे ि मेहेि,
श्री अशोक णशििाम िानखेडे ,

मु. कुििली बु. पो. िाजुिी ता. फलटि णज.
सातािा
मु. पो .अलदिे ता. जुन्नि, णज.पुिे
मु. पो. टाकळी सुकळी जं. ता.उमिखेड णज.
यितमाळ

4

श्री णिजय उत्तम ठाकिे ,

मु. पो. णनिाळा ता. णकनिट, णज. नांदेड

5

श्री. अशोक पंजाबिाि धोटे ,

मु. कोच्छी पो .खुबाळा, ता. सािनेि, णज. नागपुि

6

श्री चंिशेखि िामभाऊ बढे ,

मु. पो. रुईखेडा. ता. मुक्ताईनगि णज. जळगाि

7) कृणिभूिि (सेंणिय शेती) ( शेतकिी )
1

श्री.स्नेहल अनंतिाि पोतदाि

मु.पो.जामशेत ता.डहािू णज.पालघि,

2

श्री.तुकािाम िाजािाम पडिळे

मु.पो. खुपसंगी, ता. मंगळिेढा, णज.सोलापूि,

3

श्री.संजय चनबा भामिे

मु.पो.काळगाि ता. साक्री णज.धुळे,

कृणिभूिि (सेंणिय शेती) पूिस्काि (संस्था)
1

श्री.क्षेत्र णसध्दणगिी मठ, किेिी
ता.कििीि णज.कोल्हापूि.

श्री.क्षेत्र णसध्दणगिी मठ, किेिी ता.कििीि
णज.कोल्हापूि.

8) पद्मश्री डॉ.णिठ्ठलिाि णिखे पाटील, कृणि सेिाित्सन पुिस्काि सन 2016
1

श्री.गोचिद गंगािाम हांडे ,

तंत्र

अणधकािी,

फलोत्सपादन-3,

कृणि

आयुक्तालय, पुिे
2

श्री.िामचंि दाजी आलदि ,

कृणि

सहाय्यक,

भोसे-1,

ता.मंगळिेढा,

णज.सोलापूि
9) िाज्यस्तिीय पीक स्पधा सन 2016

गुिानु
क्रम

1

श्री.कलगोंडा बापूसो पािधते.

मु

.पो.

सुळकूड,

ता.कागल, प्रथम

णज.कोल्हापूि
2

श्री.धोंडीिाम खानगोंडा कतगि.

मु.पो.सुळकूड,

ता.कागल, णितीय

णज.कोल्हापूि
3

श्री.चंिकांत शामिाि चव्हाि.

मु.पो.गािगोटी,

ता.भुदिगड, तृतीय

णज.कोल्हापुि
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4.

पुिस्कािाकणिता णनिड किण्यात आलेल्या व्यक्ती/संस्था यांना याबाबत माणहती दे िून त्सयांना

पुिस्काि णितिि कायधक्रमस्थळी उपन्स्थत िाहण्यास कळणिण्याची तसेच सदि कायधक्रम पुिे येथे
आयोणजत किण्याची जबाबदािी आयुक्त (कृणि) यांचेिि सोपणिण्यात येत आहे.
5.

सदि शासन णनिधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािि

उपलब्ध किण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201902021637542401 असा आहे . हा आदे श
णडजीटल स्िाक्षिीने साक्षांणकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि ि नािाने,

Digitally signed by Dr.Kiran Patil
Date: 2019.02.02 16:39:20 +05'30'
( डॉ.णकिि पाटील )
उप सणचि, महािाष्ट्र शासन

प्रणत,
1. मा.िाज्यपाल यांचे सणचि, िाजभिन, मलबाि णहल, मुंबई.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सणचि, मा.मुख्यमंत्री यांचे सणचिालय, मंत्रालय, मुंबई-32 (दोन प्रती)
3. मा.मंत्री (कृणि) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
4. मा.मंत्री (ग्रामणिकास) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
5. मा.मंत्री (सहकाि) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
6. मा.मंत्री (फलोत्सपादन) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
7. मा.मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
8. मा.िाज्यमंत्री (कृणि) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
9. मा.िाज्यमंत्री (ग्रामणिकास) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
10. मा.िाज्यमंत्री (फलोत्सपादन) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
11. मा.िाज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
12. मा.मंत्री/मा.िाज्यमंत्री (सिध) यांचे खाजगी सणचि, मंत्रालय, मुंबई-32
13. सणचि (कृणि), यांचे स्िीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-32
14. महासंचालक, माणहती ि जनसंपकध संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-32
15. आयुक्त (कृणि), कृणि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुिे (5 प्रती)
16. कृणि संचालक (आत्समा), कृणि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुिे
17. सह सणचि (फलोत्सपादन), कृणि ि पदु म णिभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
18. उप सणचि (का.11-अे), कृणि ि पदु म णिभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
19. णिभागीय कृणि सह संचालक, कोकि णिभाग, ठािे
20. महालेखापाल-महािाष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखा पिीक्षा), मुंबई/नागपूि
21. कक्ष अणधकािी (का.17-अे), कृणि ि पदु म णिभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
22. णनिड नस्ती (कयासन 11-अे).
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