भूजलाशयीन
सं्था

मत्स्यव्यवसाय

(प्राथममक),

मच्छिमार

सहकारी
मवमवध

काययकारी सहकारी सं्था , जलाशयावर
मनमाण करावयाचा संघ व भूजलाशयीन
मजल्हा

मच्छिमार

संघ

नोंदणीसाठी

सुधामरत मनकष
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधयन, दु ग्धव्यवसाय मवकास व मत्स्यव्यवसाय मवभाग
शासन मनणयय क्रमांक : मत्स्यमव 2016/प्र.क्र.171(भाग 1)/पदु म 13
मादाम कामा मागय, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रालय मव्तार, मुंबई -400 032.
मद . 03 जुलै 2019
प्र्तावना - :
भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थांची नोंदणी मत्स्यव्यवसाय मवभागाने तलाव /
जलाशय मासेमारीसाठी ठे क्याने दे ण्याछया धोरणातील मनकष व महाराष्ट्र सहकारी सं्था
अमधमनयम 1960 व मनयम 1961 मधील तरतुदींछया आधारे होते. मत्स्यव्यवसायाकमरता तलाव /
जलाशय मासेमारीसाठी ठे क्याने दे ण्याबाबतचे सुधामरत धोरण राबवण्याचा मनणयय शासनाने
घेतलेला आहे. सहकार मवभागाने 97 व्या घटना दु रु्तीअन्वये, सहकारी सं्थांछया कामकाजामध्ये
अमुलाग्र बदल घडवून सं्थांचा गुणात्समक मवकास करणेचे धोरण च््वकारले आहे. सदरील
बदलांचा मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थांछया कामामध्ये समावेश करणे व मत्स्यमवभागाचे धोरण व
भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्था (प्राथममक) जलाशयावर मनमाण करावयाचा संघ व
भूजलाशयीन मजल्हा मच्छिमार संघ नोंदणीचे धोरण यामध्ये सुसूत्रता व एकवाक्यता
आणण्याकमरता पुवीचे

सवय शासन मनणयय व पमरपत्रके

एकमत्रत समायोमजत करुन

मद.22/02/2019 चा शासन मनणयय मनगयममत करण्यात आला होता.
भूजलाशयीन

मत्स्यव्यवसाय

सहकारी

सं्था,

जलाशयावर

मनमाण

करावयाचा

मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थाचा संघ व भूजलाशयीन मजल्हा मच्छिमार संघ नोंदणीचे धोरण
याबाबत मच्छिमारांनी तलाव ठे का धोरणात सुधारणा करण्याचा अनुषंगाने मनवेद्ने मदली आहेत
तसेच तलाव/ जलाशय ठे क्याने दे ण्याबाबतछया धोरणामध्ये बदल केल्यामुळे सं्था नोंदणी
मनकषाछया धोरणामध्ये बदल करणे आवश्यक होते.त्सयामुळे या सवय बाबींचा मवचार करून व मदनांक
मद.22/02/2019

चा शासन मनणयय मनष्ट्कर्षषत करून ्वयं्पष्ट्ट , सवय समावेशक व सवयकष

सुधामरत शासन मनणयय मनगयममत करण्याची बाब शासनाछया मवचाराधीन होती.
शासन मनणयय शासन या मनणययाद्वारे
मनकषांछया आधारे

महाराष्ट्र सहकारी सं्था अमधमनयम 1960 मधील तरतुदी व

मत्स्यव्यवसायाकमरता तलाव / जलाशयावर भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय

सहकारी सं्था (प्राथममक) मच्छिमार मवमवध काययकारी सहकारी सं्था व 2000 हेक्टरवरील

शासन मनणयय क्रमांकः मत्स्यमव 2016/प्र.क्र.171(भाग 1)/पदु म 13

जलाशयावर मनमाण करावयाचा भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ तसेच, भूजलाशयीन
मजल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ नोंदणी करण्याचे सुधामरत मनकष खालीलप्रमाणे मनमित
करण्यास मान्यता दे त आहे.
मक्रयामशल मच्छिमार ज्या व्यक्तीचा प्रत्सयक्ष मासेमारी करणे व अनुषंमगक

कायय करणे

हाच उघोग असून ज्याचा

उदरमनवाह संपूणयत: मासेमारीवर व अनुषंमगक कायावर अवलंबून आहे , अशा व्यक्तीस मक्रयामशल
मच्छिमार म्हणून संबोमधण्यात यावे.
1)

गोडया पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय सं्थांची नोंदणी दोन प्रकारे करण्यात येईल. अ ) प्राथममक भूजलाशयीन मच्छिमार सहकारी सं्थासभासद मक्रयामशल मच्छिमार असून त्सयांचा व्यवसाय

ज्या मच्छिमार सं्थेमधील सवय
मासेमारी करणे असा असेल त्सया

भूजलाशयीन मच्छिमार सहकारी सं्थेस प्राथममक भूजलाशयीन मच्छिमार सहकारी सं्था
असे संबोधण्यात येईल.
नोंदणी मनकष1.1.1 - ज्या तलावावर नोंदणी करावयाची आहे , त्सया तलावा बाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र
संबंमधत मजल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी दे णे आवश्यक आहे.
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी नाहरकत सुसाध्यता प्रमाणपत्र पामरत
करणेपूवी खालील बाबी तपासणे अमनवायय राहील.
1.1.2 मनयोमजत सं्थेकडे उपलब्ध होणारे जलक्षेत्र.
1.1.3 मक्रयाशील मासेमार / सभासदांना प्रत्सयक्ष मासेमारी करता येते की नाही याबाबत
तांमत्रक अमधका-यामार्यत तपासणी .
1.1.4 तलाव/जलाशय यांचे पाटबंधारे / जलसंधारण मवभागाकडू न ह्तांतरीत झाल्याचे
प्रमाणपत्र आवश्यक. (सदरील प्रमाणपत्र हे पाटबंधारे /जलसंधारण मवभागाचे
काययकारी अमभयंता यांचेपेक्षा कमी दजाछया अमधकाऱ्याचे नसावे.)
1.1.5 पाटबंधारे/ जलसंधारण मवभागाकडू न मत्स्यमवभागाकडे ह्तांतरीत झालेल्या
तलाव / जलाशय व्यमतमरक्त इतर तलावांचा समावेश नाहरकत प्रमाणपत्रामध्ये
करता येणार नाही.
1.1.6 तलाव / जलाशयापासून 10 मकमी पमरघाछया अंतराचे प्रमाणपत्र. (सदरील
प्रमाणपत्र हे संबंमधत र्ते बांधकाम करणाऱ्या मवभागाचे / प्रामधकरणाचे काययकारी
अमभयंता तथा समकक्ष अमधकारी यांचेपेक्षा कमी दजाछया अमधकाऱ्याचे नसावे.)
1.1.7 तलाव / जलाशय यापासून एकूण ममळणारे मत्स्योत्सपादन याबाबतचे प्रमाणपत्र.
मनयोमजत सं्थेछया तलावापासून मकमान मत्स्योत्सपादन वार्षषक सरासरी 8000
मकलो असावी.
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1.1.8 नाहरकत प्रमाणपत्र पामरत करणेपूवी प्रादे मशक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची
परवानगी / मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
1.2 - पाटबंधारे / जलसंधारण तलावांचे / जलाशयांचे मत्स्यमवभागाकडे ह्तांतरण
झाल्यानंतरच एखादया मनयोमजत सं्थेची ्थापना करणेबाबतची काययवाही करणे
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व सहाय्यक मनबंधक (दु ग्ध) यांना बंधनकारक
राहील.
1.3 - सं्था नोंदणीछया वेळी सं्थेचे काययक्षत्र
े ज्या तलावावर / जलाशयावर नोंदणी
करावयाची आहे त्सया तलावापुरते मयामदत राहील. व मनयोमजत सं्थेचे मासेमारी
कमरता काययक्षत्र
े मयादा 10 मक.मी. राहील.
1.4 -

मनयोमजत सं्थेमध्ये मनधामरत तलाव / जलाशयाछया बामधत गावामधील तसेच 10
मक.मी. पमरघाछया पमरसरातील गावामधील मक्रयाशील मच्छिमारांछया समावेश
करता येईल. मनयोमजत प्राथममक मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्था नोंदणी प्र्तावात
्थामनक, प्रकल्पग्र्त, ममहला, अनुसुमचत जाती / जमाती, भट्कक्यामवमुक्त
जाती/जमाती यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

1.5 - सं्था नोंदणीसाठी मकमान 25 मक्रयाशील सभासद असावे व मनयोमजत

सं्थेचे

वसुल भाग भांडवल मकमान रु.25000/- असावे.
1.6 - तलाव/जलाशयावर नोंदणीकृत सं्था असल्यास अशा तलाव/जलाशयावर नव्याने
सं्थेची नोंदणी करू नये, तसेच नव्याने ह्तांतर झालेल्या तलाव/जलाशयावर
एकापेक्षा जा्त सं्थेची नोंदणी करू नये. यापुवी सं्थेछया उपमवधीत समामवष्ट्ठ
असलेल्या तलाव / जलाशयामध्ये बदल करता येणार नाही. परंतू अपवादात्समक
पमरच््थतीत 500 हे. छया आतील एखाद्या तलावावर नोंदणी असलेली सं्था काही
कारणा्तव काळया यादीत ककवा बंद असल्यास लगतछया 5 मक. मी. अंतराछया
आतील सं्थेचे त्सया तलावावर त्सया कालावधीकमरता मनधारण करण्यात यावे.
1.7

तलाव / जलाशयावर नोंदणी झालेल्या मच्छिमार सहकारी सं्थांपैकी ज्या
नोंदणीकृत प्राथममक मच्छिमार सहकारी सं्था व मच्छिमार संघ यांना ठे का प्राप्त
होईल अशा सं्था/संघ यांनी त्सया तलाव/जलाशयावर नोंदणीकृत इतर मच्छिमार
सहकारी सं्थेछया सभासदास मासेमारी ( रोजगार )उपलब्ध करुन दे णे बंधनकारक
राहील.यासाठी इतर नोंदणीकृत सं्था/संघ सभासदांची नावे सहाय्यक आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय यांनी ठे केदार सं्थेस द्यावी.

1.8

भूजलाशयीन पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थांची नोंदणी प्र्ताव संबमधत
मजल्याचे

सहाय्यक

आयुक्त

मत्स्यव्यवसाय

यांचेकडे

ना-हरकत

प्रमाणपत्रासाठी संबमधत मजल्याचे सहाय्यक मनबंधक सहकारी सं्था (दु ग्ध) यांनी
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पाठवावा व सदरचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी सं्था
अमधमनयम,-1960

कायदयातील तरतुदीनुसार नोंदणीबाबत पुढील काययवाही

करावी. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व सहाय्यकमनबंधक

सहकारी सं्था

(दु ग्ध) यांनी प्र्ताव प्राप्त झाल्यापासून 30 मदवसाछया आत काययवाही पुणय करावी.
ब)

मच्छिमार मवमवध काययकारी सहकारी सं्था

ज्या मच्छिमार सं्थेमधील सभासद मक्रयाशील /अमक्रयाशील मच्छिमार असून त्सयांचा व्यवसाय
मासळी मवक्री,मासळी प्रमक्रया, मासळी मनयात, जाळे मवणणे, बर्य तयार करणे/ बर्य कारखाने
इ.मासळीशी संलग्न असणारे कामकाज असा असेल त्सया भूजलाशयीन मच्छिमार सहकारी
सं्थेस मच्छिमार मवमवध काययकारी सहकारी सं्था असे संबोधण्यात येईल
नोंदणी मनकष 1.1

मनयोमजत सं्थेचे काययक्षत्र
े मुख्यालयापासून 10 मकमी पमरघाचे अंतरापययत असेल.
(सदरील प्रमाणपत्र हे सावयजमनक बांधकाम मवभागाचे काययकारी अमभयंता यांचेपेक्षा
कमी दजाछया अमधकाऱ्याचे नसावे.)

1.2

मनयोमजत सं्थेमध्ये मासेमारी संबंमधत व्यवसाय करणारे जसे मवक्री, मनयात,
प्रमक्रया, बर्य तयार करणे, जाळे मवणणे इ. कामकाज करणारे मकमान 20 सभासद
असावे. व मनयोमजत सं्थेचे वसुल भागभांडवल रु. 20,000 असावे.

1.3

मनयोमजत सं्थेछया नोंदणी प्र्तावामध्ये ्थामनक प्रकल्पग्र्त ममहला, अनुसुमचत
जाती/जमाती ,भट्कक्या जाती/जमाती यांचा समावेश असावा.

1.4

मनयोमजत सं्थेछया काययक्षत्र
े ामध्ये दु सरी मच्छिमार मवमवध काययकारी सहकारी
सं्था ्थापन करता येणार नाही.

1.5

मनयोमजत सं्थेस तलाव ठे का घेता येणार नाही.

1.6

मनयोमजत सं्थेछया काययक्षेत्रामधील प्राथममक मत्स्यव्यवसामयक सहकारी सं्थाछया
सभासदांना मनयोमजत सं्थेचे सभासदत्सव घेता येईल.

1.7

भूजलाशयीन पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय मवमवध काययकारी सहकारी सं्थांची
नोंदणी प्र्ताव संबमधत मजल्याचे

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे

मान्यतेसाठी संबमधत मजल्याचे सहाय्यक मनबंधक सहकारी सं्था (दु ग्ध) यांनी
पाठवावा व सदरची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी सं्था अमधमनयम
1960 कायद्यातील तरतुदीनुसार

नोंदणीबाबत काययवाही करावी. सहाय्यक

आयुक्त मत्स्यव्यवसाय व सहाय्यक मनबंधक सहकारी सं्था (दु ग्ध) यांनी प्र्ताव
प्राप्त झाल्यापासून 30 मदवसांछया आत काययवाही पुणय करावी.
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2)

2000 हे क्टर जलक्षेत्रावरील जलाशयावर मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थाचा संघ नोंदणी
बाबत करावयाचे मनकष 2.1 2000 हेक्टर वरील जलाशयावर नोंदणी झालेल्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थाछया
संघास भूजलाशयीन जलाशयावरील मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्थाचा संघ असे
संबोधण्यात येईल.
2.2 2000.01 हेक्टर जलाशयावरील एका मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाची नोंदणी
करता येईल.
2.3 जलाशयावरील भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसामयक सहकारी संघाचे नोंदणीसाठी मकमान
5 प्राथममक मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्था सभासद असणे आवश्यक राहील. मात्र
व्यक्तीगत सभासदत्सव धारण करता येणार नाही
2.4 सदर मनयोमजत संघाचे नोंदणीचे वेळी मकमान भागभांडवल रु.50,000/-इतके
असावे.
2.5 जलाशयावरील मनयोमजत भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाचे काययक्षत्र
े ज्या
जलाशयावर संघाची नोंदणी करावयाची आहे , त्सया जलाशयापुरते मयामदत राहील.
2.6 जलाशयावर ्थापन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाकडू न प्रमुख कापय माशांची वार्षषक
मवक्री ककमत 1,00,000 मकलो (100 मेमरक टन) पयंत असावी.
2.7

सदर मनयोमजत संघांछया नोंदणीपुवी प्रादे मशक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे
नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

2.8 सदर जलाशयावरील मनयोमजत भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसामयक सहकारी संघाचा
प्र्ताव संबंमधत मजल्हयाछया सहाय्यक मनबंधक सहकारी सं्था (दु ग्ध) यांनी िाननी
करुन सहकार कायदयातील तरतुदीनुसार प्र्ताव प्राप्त झाल्यापासुन 15 मदवसाछया
आत उपमनबंधक सहकारी सं्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कायालयात
नोंदणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
2.9 उपमनबंधक सहकारी सं्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर प्र्ताव प्राप्त
झाल्यापासून दोन ममहन्याछया आत शासनाचे वेळोवेळी मनगयममत पमरपत्रके व
महाराष्ट्र सहकारी सं्था अमधमनयम 1960 या कायदयातील तरतुदीनुसार आयुक्त
मत्स्यव्यवसाय तथा अमतमरक्त मनबंधक सहकारी सं्था (मत्स्य) यांछया मान्यतेने
नोंदणी करावी.
2.10 अशा नोंदणी झालेल्या जलाशयावरील संघांना मत्स्यव्यवसायाशी संबंमधत असलेले
मासेमारी व्यमतमरक्त इतर उद्योग उदा. सुरक्षण, प्रमक्रया, वाहतूक व मवक्री इ.
व्यवहार ज्या जलाशयावर संघांची नोंदणी झाली आहे , त्सया जलाशयापुरते करता
येईल.
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3.

भूजलाशयीन मजल्हा मच्छिमार सहकारी संघ - या मच्छिमार संघामध्ये मजल्यातील

प्राथममक / मवमवध काययकारी मच्छिमार सहकारी सं्था व मासेमारी करणारे प्रत्सयक्ष मच्छिमार असे
असतील.
नोंदणी मनकष 3.1 नवीन भूजलाशयीन मजल्हा मत्स्यव्यवसाय संघ ्थापन करण्यासाठी काययक्षत्र
े ात मकमान
10 प्राथममक मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्था असणे आवश्यक राहील.
3.2 नवीन मनमाण होणाऱ्या भूजलाशयीन मजल्हा मत्स्यव्यवसाय संघाचे मकमान भागभांडवल
रु. 1.00 लाख राहील.
3.3

एका मजल्हयात एकापेक्षा जा्त भूजलाशयीन मजल्हा मच्छिमार सहकारी संघ ्थापन
करता येणार नाही.

3.4

भूजलाशयीन मजल्हा मच्छिमार सहकारी संघाकडू न प्रमुख कापय माशांची वार्षषक मवक्री
मकमान 2 लाख मकलो (200 मेरीक टन) इतकी असावी.

3.5 पूवी अच््तत्सवात असलेले मनकष कायम राहतील. परंतु आता जलाशयाछया काययक्षत्र
े ावर
मनकष क्र. 2.2 ते 2.6 प्रमाणे होणाऱ्या नवीन भूजलाशयीन जलाशयावरील
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ यांना मजल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे सभासदत्सव
मजल्हा मच्छिमार सहकारी संघास दे णे आवश्यक राहील.
वर नमूद केलेल्या सुधामरत मनकषाप्रमाणे नवीन नोंदणी होणाऱ्या भूजलाशयीन
मत्स्यव्यवसाय सहकारी सं्था (प्राथममक) मनमाण करण्याबाबतची काययवाही सहाय्यक मनबंधक
सहकारी सं्था (दु ग्ध) व भूजलाशयीन जलाशयावरील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ व नवीन
मजल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ मनमाण करण्याबाबतची काययवाही सहाय्यक मनबंधक सहकारी
सं्था (दु ग्ध) उपमनबंधक सहकारी सं्था (मत्स्य) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय तथा अमतमरक्त मनबंधक
सहकारी सं्था (मत्स्य) यांनी तात्सकाळ करावी.
सदर शासन मनणयय महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक क्रमांक 201907031710440101 असा आहे. हा
आदे श मडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांछया आदे शानुसार व नावाने,

SHASTRI SHRINIVAS
JAGANNATH

Digitally signed by SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH
DN: c=IN, o=Personal,
2.5.4.20=3daac6215e89f523493e2781dea288fb19797b5336d958
2442dca0d60b1b0a5b, postalCode=410210, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=c02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cf0cbb03
283b175900630f81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH
Date: 2019.07.03 17:18:41 +05'30'

( श्रीमनवास शास्त्री )
उपसमचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत 1. मा. राज्यपाल यांचे समचव
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2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान समचव
3. सवय मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी समचव
4. मा.मवरोधी पक्षनेता, मवधानसभा/ मवधानपमरषद यांचे खाजगी समचव
5. मा. मुख्य समचव, महाराष्ट्र राज्य
6. अप्पर मुख्य समचव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई 32
7. प्रधान समचव (मवत्त) मंत्रालय मुंबई 32
8. प्रधान समचव (वने) मंत्रालय मुंबई 32
9. प्रधान समचव (ग्राममवकास) मंत्रालय मुंबई 32
10. समचव (सहकार) मंत्रालय मुंबई 32
11. प्रधान समचव (आमदवासी मवकास) मंत्रालय मुंबई 32
12. प्रधान समचव (सामामजक न्याय) मंत्रालय मुंबई 32
13. समचव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई 32
14. समचव (लक्षेमव) मंत्रालय मुंबई 32
15. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
16. आयुक्त सहकार पुणे
17. सवय मवभागीय आयुक्त
18. सवय मजल्हामधकारी
19. सवय मुख्य काययकारी अमधकारी मजल्हा पमरषद
20. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयोग मवकास महामंडळ, मुंबई
21. सवय आयुक्त महानगरपामलका
22. काययकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्ट्णाखोरे मवकास महामंडळ कसचन भवन पुणे
23. काययकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे मवकास महामंडळ,
औरंगाबाद
24. काययकारी संचालक महाराष्ट्र मवदभय पाटबंधारे मवकास महामंडळ, नागपूर
25. काययकारी संचालक महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे मवकास महामंडळ, जळगाव
26. काययकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे मवकास महामंडळ ठाणे
27. सवय उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय
28. सवय मवभागीय सहआयुक्त मनबंधक सहकारी सं्था
29. उपमनबंधक सहकारी सं्था (मत्स्य) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे कायालय, मुंबई.
30. सवय मजल्हा सहाय्यक मनबंधक, सहकारी सं्था (दु ग्ध)
31. सवय सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
32. महालेखापाल (लेखापमरक्षक / लेखा अनुज्ञय
े ता) मुंबई / नागपूर
33. मवत्त मवभाग (व्यय 2) मंत्रालय मुंबई 32
34. सवय कृमष व पदु म मवभागातील कायासने / मनवड न्ती.
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