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(PM-KISAN) राज्यात राबकिण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
िृकि पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय कििास ि मत्स्यव्यिसाय किभाग
शासन शुध्दीपत्रि क्रमांि :- किसकन -2019/प्र.क्र.20/11-अे
मादाम िामा मागध, हु तात्समा राजगुरू चौि,
मंत्रालय (कि्तार), मुंबई-400 032
कदनांि :- 27 फेब्रुिारी, 2019
िाचा :- 1) िेंद्र शासनाच्या मागधदशधि सूचना,
2) शासन कनर्धय िृकि ि पदू म किभाग क्र. किसकन-2019/प्र.क्र.20 -11 अे,
कद.15.02.2019
शासन शुध्दीपत्रि :शेतिऱयांना कनकित उत्सपन्न कमळण्यािरीता िेंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान कनधी
(PM-KISAN) योजना सुरू िेली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात राबकिण्याबाबत
कद.15.02.2019 रोजी शासन कनर्धय कनगधकमत िरण्यात आलेला आहे. तथाकप ,सदर शासन
कनर्धयामध्ये प्र्तुत योजनेसंदभातील िेंद्र शासनाने कनगधकमत िेलेल्या मागधदशधि सुचनांनुसार
अंशत: सुधारर्ा िरर्े आिश्यि असून त्सया सुधारर्ा खालीलप्रमार्े िाचण्यात याव्यात.
1) 5.4) िेंद्र ि राज्य शासनाचे सिध िायधरत ि कनिृत्त अकधिारी /िमधचारी, शासन अंगीिृत
कनमशासिीय सं्थांच्या अखत्सयारीतील िायालयांमधील आकर् ्िायत्त सं्थांचे सिध अकधिारी /
िमधचारी तसेच ्थाकनि ्िराज्य सं्थांमधील कनयकमत अकधिारी / िमधचारी (चतुथध श्रेर्ी / गट
ड िगातील िमधचारी)
ऐिजी
5.4)

िेंद्र ि राज्य शासनाचे सिध िायधरत ि कनिृत्त अकधिारी /िमधचारी, शासन अंगीिृत

कनमशासिीय सं्थांच्या अखत्सयारीतील िायालयांमधील आकर् ्िायत्त सं्थांचे सिध अकधिारी /
िमधचारी तसेच ्थाकनि ्िराज्य सं्थांमधील कनयकमत अकधिारी / िमधचारी (चतुथध श्रेर्ी / गट
ड िगातील िमधचारी िगळू न)
2)

5.6 कनिृत्तीिेतन धारि व्यक्तत ज्यांचे माकसि कनिृत्तीिेतन रु.10000 कििा त्सयापेक्षा जा्त
आहे. (चतुथध श्रेर्ी / गट ड िगातील िमधचारी)
ऐिजी
5.6 कनिृत्तीिेतन धारि व्यक्तत ज्यांचे माकसि कनिृत्तीिेतन रु.10000 कििा त्सयापेक्षा जा्त आहे .
(चतुथध श्रेर्ी / गट ड िगातील िमधचारी िगळू न)
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संिेत्थळािर उपलब्ध िरण्यात आला असून त्सयाचा संगर्ि सांिेतां 201902271524110701
असा आहे. हा आदे श कडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांकित िरुन िाढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नांिाने,

Digitally signed by Dr.Kiran Patil
Date: 2019.02.27 15:27:12 +05'30'
(डॉ.किरर् पाटील)
उप सकचि, महाराष्ट्र शासन
प्रकत 1) सकचि (िृकि) यांचे ्िीय सहाय्यि, िृकि ि पदु म किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
2) आयुतत (िृकि), िृकि आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
3) िृकि संचालि (कि्तार ि प्रकशक्षर्), िृकि आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
4) किभागीय िृकि सह संचालि, िोिर् किभाग, ठार्े
5) महालेखापाल-महाराष्ट्र-1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर
6) कजल्हा िोिागार अकधिारी, ठार्े
7) उप सकचि (िा.11-अे, िा.17-अे), िृकि ि पदु म किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
8) सह सकचि (फलोत्सपादन), िृकि ि पदु म किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
9) कजल्हा अकधक्षि िृकि अकधेिारी, ठार्े/ रायगड/ रत्सनाकगरी
10) िक्ष अकधिारी (िा.2-अे,िा.17-अे, िा.14-अे), िृकि ि पदु म किभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
11) कित्त किभाग (व्यय-1, अथधसंिल्प-13/ किकनयम), मंत्रालय, मुंबई-32
12) कनिड न्ती (िायासन 11-अे).
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