
 
 
राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असललेी 
र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र ही योजना रद्द 
करुन, नवीन सुर्ारीत योजनेस मान्यता 
देण्याबाबत. 

      महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्गन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्सस्यव्यवसाय षवभार्, 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकं-  पषवआ -1018/प्र.क्र.32/पदुम-3 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्समा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
षदनाकं:-  10 जून, 2019 

 

वाचा:- कृषि व पदुम षवभार्,  शासन षनर्गय  क्रमाकं-  पषवआ -1017/प्र.क्र.32/पदुम-3 
           षदनाकं 8.3.2019 

   

शासन शुध्दीपत्रक :-  
 

राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत “र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र” या नवीन सुर्ारीत योजनेस वाचा - 
येथील षदनाकं 08.03.2019 रोजीच्या शासन षनर्गयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
2. वाचा येथील षदनाकं 08.03.2019 रोजीच्या शासन षनर्गयासोबतच्या पषरषशष्ट्ट-अ मध्ये 
अ.क्र. 29 ते 35 येथे सातारा षजल्हयातील आषर् अ.क्र. 36 ते 38 येथे सांर्ली षजल्हयातील 
महसूली उपषवभार् दशगषवण्यात आलेले आहेत.  
3. सदर पषरषशष्ट्टातील अ.क्र. 29 ते 38 येथील सवग स्तंभातील नोंदी वर्ळण्यात येत असून, 
त्सया ऐवजी खालीलप्रमारे् सुर्ारीत नोंदी समाषवष्ट्ट करण्यात येत आहे. 

अ.क्र. महसूली 
षवभार् 

षजल्हा अ. 
क्र 

महसुली उपषवभार्ाचे नांव योजनेमध्ये 
षनवडीसाठी 

पात्र 
उपषवभार्ांची 
षजल्याषनहाय  

संख्या 
1 2 3 4 5 6 

29      परेु् सातारा 1 उपषवभार्ीय अषर्कारी, सातारा 6 
30 2 उपषवभार्ीय अषर्कारी, फलटर्,  
31 3 उपषवभार्ीय अषर्कारी, कोरेर्ांव, 
32 4 उपषवभार्ीय अषर्कारी, पाटर् 
33 5 उपषवभार्ीय अषर्कारी, मार्- खटाव 
34 6 उपषवभार्ीय अषर्कारी, कराड 
35 सांर्ली 1 उपषवभार्ीय अषर्कारी, वाळवा,  4 
36 2 उपषवभार्ीय अषर्कारी,जत 
37  3 उपषवभार्ीय अषर्कारी, षवटा 
38  4 उपषवभार्ीय अषर्कारी, कडेर्ांव 
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पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

4. तसेच वाचा - येथील षदनाकं 08.03.2019 रोजीच्या शासन षनर्गयासोबतच्या 
पषरषशष्ट्ट-अ मध्ये अ.क्र. 67 व 68 येथे र्ोंषदया षजल्यातील महसूली उपषवभार् दशगषवण्यात 
आलेले आहेत. त्सयामर्ील उपषवभार्ीय अषर्कारी, अहेरी ऐवजी उपषवभार्ीय अषर्कारी, देवरी 
असे वाचाव.े 
5. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताकं क्र. 201906121152136801 
असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाषंकत करून काढण्यात येत आहे. 

 म  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 
          ( षवजय चौर्री )  
                   उप सषचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सषचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
2. आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र  राज्य, औंर्, पुरे्- 07.  
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मंुबई / नार्पूर. 
4. मा. मंत्री (षवत्त) याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
5. मा. मंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
6. मा. राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
7. सवग षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी  
8. सवग प्रादेषशक सहआयुक्त पशुसंवर्गन, 
9. सवग षजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त, 
10. सवग षजल्हा पशुसंवर्गन अषर्कारी, षजल्हा पषरिद 
11. षवत्त षवभार्, मंत्रालय, मंुबई-32 
12. षनयोजन षवभार्, मंत्रालय, मंुबई-32 
13. षनवड नस्ती (पदुम- 3) 
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