
सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालले्या 
गावांमध्ये पीक कजाचे पनुगगठन व शेतीशी ननगडीत 
कजाच्या वसुलीस स्थनगती देण्याबाबत. 

 
महाराष्र शासन 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग 
शासन शुध्ध्दपत्रक क्र. संकीणग-1118/प्र.क्र. 141 /18-स, 

मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 

नदनांक : 14 जून, 2019 
 

  वाचा  -  1)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय 2018/प्र.क्र.89/म-७, नद.23.10.2018 
     2)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय 2018/प्र.क्र.89/म-७, नद.31.10.2018 
     3)  भारतीय नरझर्वहग बकँ, पनरपत्रक, नदनाकं 17/10/2018 
     4)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय 2018/प्र.क्र.89/म-७, नद.06.11.2018 
     5)  शासन पनरपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, क्र. संकीणग 1118/प्र.क्र.141/18-स, 
          नद.19.12.2018 
     6)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय 2018/प्र.क्र.216/म-७, नद.08.01.2019 
     7)  शासन ननणगय, महसूल व वन नवभाग, क्र. एससीवाय 2018/प्र.क्र.216/म-७, नद.21.02.2019 
     8)  शासन पनरपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, क्र. संकीणग 1118/प्र.क्र.141/18-स, 
          नद.07.03.2019 
 

 

शासन शुध्ध्दपत्रक :- 

वर नमूद वाचा येथील क्र.8 च्या शासन पनरपत्रकातील पनरच्छेद क्र.2 मधील पंक्ती क्र.3 मधील “शासन 
पनरपत्रक नद.19.12.2019” ऐवजी “शासन पनरपत्रक नद.19.12.2018” अस ेवाचण्यात याव.े 
 सदर शासन शुध्ध्दपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताकं 201906141617001202 असा आहे. हे शासन शुध्ध्दपत्रक नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
                                                                                                                                   

        ( रमेश शशगटे )                                                       
                                                                                          अवर सनचव तथा सहननबधंक, सहकारी संस्था, 

                     सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, महाराष्र शासन 
प्रत , 
१) मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सनचव, मंत्रालय, मंुबई 32. 
२) मा. मंत्री (सहकार) यांच ेखाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई 32.  
३) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई 32. 
४) मा. नवधानसभा सदस्य व नवधान पनरषद सदस्य (सवग) 
५) अप्पर मुख्य सनचव (मदत व पनुवगसन), महसूल व वन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 32. 
६) सहकार आयुक्त व ननबधंक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पणेु  
७) आयकु्त, कृषी संचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु.  
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८) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्र राज्य, पणेु 
९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बकँसग सनमती (SLBC) बकँ ऑफ महाराष्र, पणेु 

१०) नजल्हानधकारी( सवग) 
11) सह सनचव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार नवभाग), कृषी भवन, नवी नदल्ली. 
12) महार्वयवस्थापक, राष्रीय कृषी व ग्रामीण नवकास बकँ, प्रादेशीक कायालय, पणेु 
13) मुख्य अनधकारी, आर.बी. आय., ॲनग्रकल्चरल के्रडीट नडपाटगमेंट, सेंरल ऑफीस, गारमेंट हाऊस,  

    मंुबई 18 
14) उप मुख्य अनधकारी, आर.बी.आय., ॲनग्रकल्चरल के्रडीट नडपाटगमेंट, सेंरल ऑफीस, गारमेंट हाऊस,   

     मंुबई 18 
15) नवभागीय सह ननबधंक, सहकारी संस्था. (सवग) 
16) नजल्हा उपननबधंक, सहकारी संस्था. (सवग) 
17) कायगकारी संचालक, नजल्हा मध्यवती सहकारी बकँ (सवग) 
18) प्रशासक, महाराष्र राज्य सहकारी बकँ, मंुबई 
19) महासंचालक, मानहती व जनसंपकग  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
20) सवग कायासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
21) ननवड नस्ती - 18-स.  
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