
सन 2015 व सन 2016 या वर्षातील ववववध कृवर्ष 
पुरस्कार व पीक स्पधा  ववजेते शेतकऱयाांचा  सत्कार 
करण्याच्या योजनेबाबत..      
                                                  

महाराष्ट्र शासन 
कृवर्ष पशुसांवधधन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक :- कृभपूु -2017/प्र.क्र.62/11-अ े

मादाम कामा मागध, हुतात्मा राजगुरू  चौक, 
मांत्रालय (ववस्तार), मुांबई-400 032 

  वदनाांक :-  07 माचध, 2019 
 

                 वाचा :- 1) शासन वनर्धय कृवर्ष व पदूम ववभाग क्र. कृभपूु-2017/प्र.क्र.62/ 11- अे ,   
                                  वद.12.02.2019    

1) कृवर्ष आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृअसां/मावहती/कृवर्ष पुरस्कार/140/19,   
        वद.05.03.2019                      

 

  शासन शुध्दीपत्रक  :- 

      राज्यातील कृवर्ष व पूरक क्षते्रात उल्लेखनीय कायध करर्ाऱया शेतकरी व सांस्था याांचा सन 2015 व 2016 
वर्षातील ववववध कृवर्ष पुरस्कार व पीक स्पधा ववजेते शेतकऱयाांचा समामान करण्याच्या योजनेसा ी ुकुर् 
रु.1.70 कोटी इतक्या रकमेच्या 80 टक्के मयादेत सदर कायधक्रमाचा खचध भागववण्यासा ी रु.1.36 कोटी 
इतकी रक्कम ववतरीत करण्यास सांदभध क्रमाांक 1 यथेील शासन वनर्धयाव्दारे मामायता देण्यात आली होती. 
सदर शासन वनर्धयामध्ये नमूद केलेले लेखावशर्षध  - 

मागर्ी क्र. डी-3 
2401-पीक सांवधधन 
109- ववस्तार व शेतकरी प्रवशक्षर् 
01-मावहती व प्रसार 
(01)(03) पीक स्पधा, (2401 0753) योजनाांतगधत 
 

                                         याऐवजी   

मागर्ी क्र. डी-3 
2401-पीक सांवधधन 
109- ववस्तार व शेतकरी प्रवशक्षर् 
01-मावहती व प्रसार 
(01) (03) पीक स्पधा, (2401 0753) 50 इतर खचध  
 

    असे वाचण्यात याव.े  



शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांकः कृभपूु -2017/प्र.क्र.62/11-अ े

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

            तसेच सांदभध क्रमाांक 1 मधील शासन वनर्धयातील पवरच्छेद क्रमाांक 3 मधील “प्रस्तुत प्रयोजनाथध 
सहाय्यक सांचालक (लेखा-1) याांना आहरर् व सांववतरर् अवधकारी आवर् कृवर्ष सांचालक (ववस्तार व प्रवशक्षर्) 
कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् याांना सांवनयत्रर् अवधकारी म्हर्नू घोवर्षत करण्यात येत आहे.”   
 
याऐवजी  

          “प्रस्तुत प्रयोजनाथध सहाय्यक सांचालक (लखेा-01), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् तसेच 
लखेावधकारी, ववभागीय कृवर्ष सहसांचालक, पुरे् आवर्  ारे् याांना आहरर् व सांववतरर् अवधकारी आवर् कृवर्ष 
सांचालक (ववस्तार व प्रवशक्षर्) कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् याांना तसेच ववभागीय कृवर्ष 
सहसांचालक, पुरे् आवर्  ारे् याांना सांवनयत्रर् अवधकारी म्हर्नू घोवर्षत करण्यात येत आहे.” 

2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर  
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगर्क साांकेताांक 201903081216153801 असा आहे.  हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने,  

 

                  (डॉ.वकरर् पाटील) 
                  उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 
 

           प्रवत -  
1) सवचव (कृवर्ष) याांचे स्वीय सहाय्यक, कृवर्ष व पदुम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
2) आयुक्त (कृवर्ष), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
3) कृवर्ष सांचालक (ववस्तार व प्रवशक्षर्), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
4) ववभागीय कृवर्ष सह सांचालक, पुरे् ववभाग, पुरे् 
5) ववभागीय कृवर्ष सह सांचालक, कोकर् ववभाग,  ारे् 
6) महालेखापाल-महाराष्ट्र-1/2 (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा परीक्षा), मुांबई/नागपूर 
7) वजल्हा कोर्षागार अवधकारी,  ारे् 
8) उप सवचव (का.11-अे, का.17-अे), कृवर्ष व पदुम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
9) सह सवचव (फलोत्पादन), कृवर्ष व पदुम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
10) वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधेकारी,  ारे्/ रायगड/ रत्नावगरी 
11) कक्ष अवधकारी (का.2-अे,का.17-अे, का.14-अे), कृवर्ष व पदुम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
12) ववत्त ववभाग (व्यय-1, अथधसांकल्प-13/ वववनयम), मांत्रालय, मुांबई-32 
13) वनवड नस्ती (कायासन 11-अे) 
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