अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व
नक्षलग्रस्त जिल्हे यामधील शेतकऱयाांसाठी
मुख्यमांत्री शाश्वत कृर्ी ससचन योिना
राबजवण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृर्ी, पशुसांवधषन, दु ग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवाा
शासन जनणषय क्रमाांकः कोशाशे-4218/प्र.क्र.86/8अे
मादाम कामा मा ष, हु तात्मा राि ुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032
तारीख: 19 ऑ स्ट, 2019
वाचा1) कृजर् व पदु म जवाा , शा.जन.क्र.को.शेअ-2011/प्र.क्र.43/11(ाा -4)/2-अ जद.12/03/2014
2) कृजर् व पदु म जवाा , शा.जन.क्र.जवघयो--2016/प्र.क्र.176/4-अे, जद.9/8/2017
3) कृजर् व पदु म जवाा शा.जन.क्र.आऊयो-2416/प्र.क्र.177/4-अे/जद.9/8/2017
4) आयुक्त (कृजर्) याांचे पत्र क्र.कृआ-2018/जवप्र/कोशेअ/प्र.मा18-19/प्र.क्र.20/1741/ रासक,
जद.5 िून, 2018.
5) जनयोिन जवाा ाचा शासन जनणषय क्रमाांक: जवजवका-2018/प्र.क्र.21/का-1413,
जद.20 ऑक्टोबर,2018.
6) जनयोिन जवाा ाचा शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक : जवजवका-2018/प्र.क्र.21/का-1413,
जद.11 फेब्रुवारी,2019.

7) जवत्त जवाा शासन पजरपत्रक क्रमाांक अर्षसां 2019/प्र.क्र.92/अर्ष-3, जदनाांक 8.07.2019
प्रस्तावना :राज्यातील 55% लोकसांख्या उपजिजवकेसाठी शेतीवर अवलांबन
ू आहे. राज्यातील एकूण
जपकाखालील 225 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 80% क्षेत्र कोरडवाहू असून सदर क्षेत्रातील जपकाांच्या उत्पादकतेत
पावसाच्या अजनयजमतेमुळे सातत्याने चढउतार होतो. पजरणामत: कोरडवाहू क्षेत्रातील पडणारा पाऊस आजण
उपलब्ध स्र्ाजनक सांसाधनाांचे योग्य पध्दतीने जनयोिन करुन शेतकऱयाांच्या उत्पन्नात सातत्य राखून स्र्ैयष
प्राप्त करुन दे ण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून शासनाने राज्यातील कोरडवाहू शेतीला स्र्ैयष प्राप्त करुन दे ण्यासाठी
“कोरडवाहू शेती अजायान “ योिनेस सांदाष क्र.1 येर्ील शासन जनणषयान्वये मान्यता जदलेली आहे . सदर
योंिनेत षत मनुष्ट्यबळ जवकास, सांरजक्षत ससचन सुजवधा, याांजत्रकीकरण, कोरडवाहू जपकाांच्या सुधारीत वाणाांची
प्रात्यजक्षके, मृदा पजरक्षण, सांरजक्षत/जनयांजत्रत शेती, प्रार्जमक कृर्ी प्रजकया व पणन या बाबींचा अांतााव
करण्यात आला आहे.
तर्ाजप, सदर योिनेंत षत राबजवण्यात येणाऱया जवजवध घटकाांचा समावेश प्रचजलत राष्ट्रीय शाश्वत शेती
अजायानाांत षत, अवर्षण प्रवण क्षेत्र जवकास कायषक्रम (Rainfed Area Development Program), कृजर्
याांजत्रकीकरण उप अजायान, एकात्त्मक फलोत्पादन जवकास अजायान, कृजर् जवस्तार व प्रजशक्षण कायषक्रम इ.
केंद्र पुरस्कृत येािनाांमध्ये आहे . याजशवाय, राज्य शासनाने दे खील अजलकडच्या कालावधीत मा. मुख्यांमत्री
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अन्न प्रजकया येािना, िलयुक्त जशवार अजायान, मा ेल त्याला शेततळे , लघु पाटबांधारे जवकास कायषक्रम इ.
योिना कायात्न्तव केल्या आहे त. सदर योिनाांमध्ये सुध्दा कोरडवाहू शेती अजायान अांत षत येािनेमधील
बाबींचा समावेश आाहे .
तसेच कोरडवाहू शेती अजायानाांत षत यापूवी जनवडण्यात आलेल्या सवष ावातील प्रस्ताजवत कामे
पूणष झाली आहे त. यास्तव, सन 2019-20 या वर्ात पुन्हा नवीन ावे जनवडू न कायषक्रमाची अांमलबिावणी न
करता, अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱयाांना शाश्वत ससचनाची सोय उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्देशाने,
कोरडवाहू शेती अजायानाची पुनरषचना करुन सदर योिना अवर्षण प्रवण क्षेत्राबरोबरच आत्महत्याग्रस्त व
नक्षलग्रस्त जिल्यात “मुख्यमांत्री शाश्वत कृर्ी ससचन योिना” कायात्न्वत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
जवचाराधीन होता.
शासन जनणषय:
(अ) 1. सांदााधीन जद.12 माचष, 2014 येर्ील शासन जनणषयान्वये राबजवण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली
कोरडवाहू शेती अजायान ही योिना अजधक्रजमत करुन, अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतकऱयाांबरोबरच
आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व केंद्र शासनाने वेळोवेळी नक्षलग्रस्त घोजर्त केलेल्या जिल्याांमधील शेतकऱयाांकजरता
“मुख्यमांत्री शाश्वत कृर्ी ससचन योिना” राबजवण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2. अवर्षण प्रवण घोजर्त 149 तालुके व सद्य:त्स्र्तीत अमरावती व औरां ाबाद महसूल जवाा ातील सवष व
ना पूर जवाा ातील वधा या 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्याांमध्ये आजण केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त म्हणून घोजर्त
केलेल्या चांद्रपुर, ोंजदया व डजचरोली या जिल्याांमध्ये सदरची “मुख्यमांत्री शाश्वत कृर्ी ससचन योिना”
राबजवण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
3. सदर योिनेची अांमलबिावणी सन 2019-20 या वर्ापासून करण्यात यावी.
4. योिनेचे स्वरुप :i.

सदर योिनेंत षत वरील पजरच्छे द 2 येर्ील नमूद क्षेत्रातील शेतकऱयाांना खालील बाबींसाठी महत्तम
मयादे त अनुदान दे ण्यात येईल:

अ.क्र.
1

बाब
वैयत्क्तक शेततळयाांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण

उच्चतम अनुदान मयादा
प्रत्यक्ष खचाच्या 50% सकवा रु.75,000 यापैकी िे कमी
असेल ते

2

सुक्ष्मससचन-[केंद्र पुरस्कृत प्रधानमांत्री कृर्ी ससचन

प्रधानमांत्री कृजर् ससचन योिनेंत षत अल्प व अत्यल्प ाू-

योिनेंत षत- प्रजत र्ेंब अजधक पीक(सुक्ष्म ससचन)

धारक शेतकऱयाांना दे य 55% अनुदानास पुरक अनुदान

घटकाांत षत दे ण्यात येणाऱया अनुदानास पूरक

25% दे ऊन 80% अनुदान दे ण्यासाठी व इतर

अनुदान]

शेतकऱयाांना (5 हे क्टरच्या मयादे त) दे य 45% अनुदानास

अ ) जठबक ससचन

30%

ब ) तुर्ार ससचन

आवश्यक जनधीच्या मयादे त.

अनुदान दे ऊन 75% अनुदान

3

हजरत ृह उाारणे (1000 चौ.मी. क्षेत्र मयादे त)

रु.1,00,000

4

शेडनेट हाऊस उाारणे (1000 चौ.मी. क्षेत्र मयादे त)

रु.1,00,000
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ii.

अिषदार शेतकऱयास वरील पैकी सवष घटकाांचा सकवा त्यास आवश्यक असेल तेवढ्या घटकाांसाठी
लाा घेता येईल.

iii.

वैयत्क्तक शेततळयाच्या प्लॅत्स्टक अस्तरीकरणासाठी, राष्ट्रीय एकात्त्मक फलोत्पादन जवकास
अजायानाच्या मा षदशषक सुचनानूसार व प्रत्यक्ष खचाच्या 50% सकवा िास्तीत िास्त रु.75,000 च्या
मयादे त अनुदान दे ण्यात यावे.

iv.

या योिनेंत षत जनवड झालेल्या लााार्थ्यांस सुक्ष्म ससचनाचा लाा घ्यावयाचा असल्यास सदर
लााार्थ्यांची नोंद तालुका कृजर् अजधकारी याांनी प्रधानमांत्री कृजर् ससचन योिनेंत षत- प्रजत र्ेंब अजधक
पीक घटकाांत षत ई-जठबक आज्ञावालीवर करावी. प्रधानमांत्री कृजर् ससचन येािना- प्रजत र्ेंब अजधक
पीक (सुक्ष्म ससचन) घटकाांत षत अल्प व अत्यल्प ाू-धारक शेतकऱयाांना देय अनुदानास 25% पुरक
अनुदान दे ऊन 80% च्या मयादे त व इतर शेतकऱयाांना (5 हे क्टर क्षेत्र मयादे पयंत) 30% पुरक
अनुदान दे ऊन 75% च्या मयादे त अनुदान दे ण्यात यावे.

v.

हजरत ृह उाारणी व शेडनेट हाऊस उाारणी यासाठीचे रु. 1 लक्ष अनुदान राष्ट्रीय एकात्त्मक
फलोत्पादन जवकास अजायानाांत षत जनवड झालेल्या लााार्थ्यांना पूरक अनुदान म्हणून सकवा राष्ट्रीय
एकात्त्मक फलोत्पादन जवकास अजायानाांत षत ज्या शेतकऱयाांची जनवड झाली नाही अशा
शेतकऱयाांना रु. 1 लाखाच्या मयादे त प्रोत्साहनपर अनुदान दे ण्यात येईल.

(ब) “जवदाष, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या िलद जवकासासाठी उपाययोिनाांचा जवशेर् कायषक्रम 2018” अांत षत, उपाययोिनाांची अांमलबिावणी:
“जवदाष, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या िलद जवकासासाठी उपाययोिनाांचा जवशेर् कायषक्रम - 2018”
अांत षत, जनयोिन जवाा ाच्या सांदााधीन अ.क्र.5 येर्ील शासन जनणषयासोबतच्या जववरणपत्रातील कृर्ी
जवाा ाशी सांबजां धत उपाययोिनाांपैकी, मराठवाडा जवाा ातील शेततळयाांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण व
मराठवाडा व जवदाष जवाा ातील सवष जिल्याांतील शेतकऱयाांना सूक्ष्म ससचनाकरीता वाढीव अनुदान
दे ण्याबाबतच्या उपाययोिनाांची अांमलबिावणी सन 2019-20 या वर्ात करण्याकजरता खालीलप्रमाणे
कायषवाही करण्यात यावी:
1) सन 2019-20 या वर्ांत मराठवाड्यातील सवषच शेतकऱयाांना उपरोक्त अ.क्र. 4 (iii) येर्े नमूद केल्याप्रमाणे
राष्ट्रीय एकात्त्मक फलोत्पादन जवकास अजायानाच्या मा षदशषक सुचनानूसार व प्रत्यक्ष खचाच्या 50% सकवा
िास्तीत िास्त रु.75,000 च्या मयादेत अनुदान दे ण्यात येईल.
2) सन 2019-20 या वर्ात, जवदाष व मराठवाड्यातील सवष शेतकऱयाांना सूक्ष्म ससचनाकजरता जनयोिन
जवाा ाच्या जद.11 फेब्रुवारी, 2019 च्या शासन शुध्दीपत्रानुसार, अनुसूजचत िाती/िमातीच्या लााार्थ्यांना
70% व सवषसाधारण प्रव ातील अल्प व अत्यल्प ाू-धारक शेतकऱयाांना 60% व इतर शेतकऱयाांना 50%
अनुदान हे प्रधानमांत्री कृजर् ससचन योिनेंत षत- प्रजत र्ेंब अजधक पीक घटकाांत षत अनुज्ञेय अनुदानास पूरक
अनुदान उपलब्ध करुन दे ण्याचा जनणषय िरी घेतला असला तरी वरील पजरच्छे द 4(iv) येर्े नमूद केल्याप्रमाणे
जवदाष व मराठवाडयातील सवष अल्प व अत्यल्प ाू-धारक शेतकऱयाांना दे य अनुदानास 25% पुरक अनुदान
पृष्ट्ठ 8 पैकी 3

शासन जनणषय क्रमाांकः कोशाशे-4218/प्र.क्र.86/8अे

दे ऊन 80% च्या मयादे त व इतर शेतकऱयाांना (5 हे क्टर क्षेत्र मयादे पयंत) 30% पुरक अनुदान दे ऊन 75%
च्या मयादे त अनुदान दे ण्यात येईल.
(क) सवषसाधारण सूचना
सदर योिनेंत षत जवजवध बाबींकरीता उपरोक्त नमूद केलेले अनुदान हे कमाल स्वरुपात असून
सांबजां धत बाबीकरीता केंद्र शासनाच्या मापदां डानुसार प्रत्यक्षात येणारा खचष सकवा जवहीत उच्चतम अनुदान
मयादे ची रक्कम यापैकी िी रक्कम कमी असेल तेवढया रकमेच्या अनुदानास लााार्ी पात्र राहतील.
5.पात्र लााार्ी :(१) अिषदार शेतकऱयाचे नावे िमीन धारणेचा 7/12 दाखला व 8-अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
(२) अिषदाराने अिासोबत ज्या िजमनीचा उतारा/ दाखला जदला असेल त्याच ाु- क्षेत्रावर सुजवधा
उपलब्ध करुन दे ण्यात येतील.
(३) अनुसूजचत िाती/िमातीच्या लााार्थ्यांनी िातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे .
6.

योिनेच्या अांमलबिावणीची कायषपद्धती :(१) सदर योिनेची अांमलबिावणी सन 2019-20 पासून कृर्ी जवाा ाच्या जनयांत्रणाखालील यांत्रणेकडू न
करण्यात येईल.
(२) प्रत्येक जवत्तीय वर्ाकरीता जिल्हास्तरावर प्रत्येक बाबीकरीता दे ण्यात येणाऱया अनुदानाच्या
तपशीलासह स्र्ाजनक प्रमुख वृत्तपत्राांमध्ये व कृर्ी जवाा ाच्या सांकेतस्र्ळावर व्यापक प्रजसद्धी दे ऊन
इच्छु क अिषदाराांकडू न अिष प्राप्त करण्यात येतील .
(३) या योिनेची अांमलबिावणी करण्याकजरता सां णकीय प्रणाली जवकजसत करण्यात येईल. सदर
प्रणालीद्वारे लााार्थ्यांनी ज्या शेत िजमनीकरीता लाा घेतला असेल त्या लाााच्या घटकाचे Geotagging करण्याची सुजवधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
(४) सदर योिनेच्या अांमलबिावणीच्या अनुर्ां ाने क्षेजत्रय स्तरावर अवलांबावयाची कायषपद्धती व
मा षदशषक सूचना आयुक्त (कृर्ी) याांचक
े डू न जवहीत करण्यात येईल.

7.

लााार्ी जनवड :(१) या योिनेंत षत घटकाांचा लाा घेण्यासाठी शेतकऱयाांस ऑनलाईन पद्धतीने अिष मा जवण्यात यावेत.
परां तु सां णकीय प्रणाली अत्स्तत्वात येईपयंत, शासनाने जवजहत केलेल्या नमुन्यातील अिष
शेतकऱयाांच्या रिेनुसार आवश्यक बाबींसाठी तालुका कृर्ी अजधकारी कायालयात त्स्वकारण्यात
यावेत.
(२) अिासोबत खालील का दपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.
अ. अिषदाराचे अजलकडील काढलेले छायाजचत्र .
आ. आधार काडष ची झेरॉक्स प्रत.
इ. शेतकऱयाचे नावे िमीन धारणेचा 7/12 दाखला व 8-अ उतारा.
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ई. आधार सांलग्नीत बँकेच्या पासबुकची प्रत.
उ. अनुसूजचत िाती/िमाती शेतकऱयाांच्या बाबतीत िात प्रमाणपत्र.
(३) प्राप्त झालेल्या अिांची छाननी करुन पात्र लााार्थ्यांना सांबजां धत जवत्तीय वर्ाकरीता उपलब्ध
अनुदानाच्या मयादे त सांकेतस्र्ळावर लॉटरी पद्धतीने लााार्थ्याची जनवड करुन पूवस
ष म
ां ती दे ण्याची
कायषवाही करण्यात यावी. तसेच, अिषदारास लेखी कळजवण्यात यावे.
(४) अिषदाराांची जनवड करताना खालीलप्रमाणे प्राधान्य दे ण्यात यावे.
(अ) शहीद िवानाांचे शेतकरी कुटु ां ब
(आ) आत्महत्याग्रस्त कांु टु बातील शेतकरी
(इ) दाजरद्रय रे र्ेखालील शेतकरी
(ई) जवधवा/पजरत्यक्त्या शेतकरी मजहला
(उ) अल्प व अत्यल्प ाूधारक शेतकरी
(ऊ) इतर शेतकरी
(५) ज्या अिषदार शेतकऱयाांना अिष करुनही उपलब्ध जवत्तीय अनुदानाच्या मयादे मुळे त्या जवत्तीय वर्ात
पूवस
ष ांमती प्रदान करणे शक्य झाले नाही, अशा अिषदाराांचा प्रार्म्यक्रम पुढील जवत्तीय वर्ात कायम
ठे वून त्याांना प्रार्म्य क्रमानुसार पुवष सांमती दे ण्यात यावी.
(६) सुक्ष्म ससचनासाठी अिष केलेल्या शेतकऱयाांची नोंद प्रधानमांत्री कृर्ी ससचन योिनेंत षत- प्रजत र्ेंब
अजधक पीक घटकाांत षत (सुक्ष्म ससचन) साठीच्या ई-जठबक आज्ञावलीवर सुध्दा करण्यात यावीत.
िेणेकरुन प्रधानमांत्री कृर्ी ससचन योिनेंत षत द्यावयाच्या अनुदानाच्या रकमेची नोंद ठे वणे शक्य
होईल.
(७) शेतकऱयाने मांिूर केलेल्या घटकासाठी अनुदानासाठीचा प्रस्ताव सादर केल्याांनतर 15 जदवसाांच्या
कालावधीत मोका तपासणी करुन geo tagging करण्यात यावे.
(८) मोका तपासणी झाल्यानांतर अनुदानाची रक्कम 15 जदवसाांच्या कालावधीत लााार्ी शेतकऱयाांच्या
आधार सांलग्न बँक खात्यावर RTGS द्वारे िमा करण्यात यावीत.
(९) योिनेचा लाा जदलेल्या लााार्थ्यांची सजवस्तर माजहती, त्याला जदलेल्या लाााांच्या बाबी/घटक आजण
अनुदानाची रक्कम याबाबतची सजवस्तर माजहती (geo tagging) सह कृर्ी जवाा ाच्या सांकेत
स्र्ळावर प्रजसद्ध करण्यात यावेत.
(१०) केंद्र सकवा राज्य शासनाच्या प्रचजलत योिनामधून लााार्थ्यांस कोणत्याही घटकाचा लाा जदला
ेला असेल तर त्या घटकासाठी सदर लााार्थ्यांस 5 वर्ाच्या कालावधीसाठी या योिनेंत षत लाा
दे ण्यात येऊ नये.
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8.

अिषदाराची जनवड रद्द करणे -:
(१) जनवड केलेल्या शेतकऱयाचे जनधन झाल्यास, त्या शेतकऱयाची जनवड रद्द करुन त्या मृत
लााधारकाऐविी त्याचा वारसदार योिनेचा लाा घेण्यास इच्छु क असल्यास त्याची जनवड
प्रार्म्याने करण्यात येईल.
(२) जनवड झालेल्या शेतकऱयाांने आपली सवष शेत िजमन जवकून तो ाूमीहीन झाला असल्यास.
(३) जनवड झालेल्या शेतकऱयाने अर्षसहाय्य घेण्यास नकार जदल्यास अर्वा जवजहत कालमयादे त ज्या
प्रयोिनार्ष अनुदान मांिूर करण्यासाठी पूवस
ष ांमती जदली आहे त्यानुसार काम पूणष न केल्यास .

9.

पुवस
ष ांमती नांतर शेतकऱयाने अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचा कालावधी :(१) वैयत्क्तक शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण या घटकासाठी पुवष सांमती प्राप्त शेतकऱयाने सदरची
कामे पुणष करुन अनुदानासाठीचे प्रस्ताव आर्थर्क वर्ाच्या अखेर पयंत तालुका कृर्ी अजधकारी
याांच्याकडे सादर करावेत.
(२) सुक्ष्म ससचन सांचासाठी पुवष सांमती प्राप्त शेतकऱयाने, आयुक्त (कृर्ी) कायालयात नोंदणीकृत
उत्पादक कांपनीच्या जडलसषकडू न सुक्ष्म ससचन सांचाची उाारणी करुन अनुदानासाठीचा प्रस्ताव 30
जदवसाांच्या कालावधीत तालुका कृर्ी अजधकारी याांच्याकडे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सादर करावा.
(३) प्रधानमांत्री कृर्ी ससचन योिनेंत षत-प्रजत र्ेंब अजधक पीक (सूक्ष्म ससचन) घटकाांत षत सूक्ष्म
ससचनासाठी पूवष सांमती प्राप्त अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील सवष शेतकऱयाांना या योिनेअांत षत पूरक
अनुदानासह दे य अनुदान देण्यासाठी आवश्यक असलेली कायषवाही तालुका कृर्ी अजधकारी याांनी
करावी.

10.

सदर योिनेसाठी नवीन लेखाजशर्ास जनयोिन व जवत्त जवाा ाची मान्यता जमळाल्यानांतर त्यास

महालेखापालाांची मान्यता प्राप्त करुन घेऊन नवीन लेखाजशर्ाबाबत तसेच या योिनेकजरता जनधी मांिूरीचे व
जनधी जवतरणाचे स्वतांत्र आदेश जन षजमत करण्यात येतील.
11.

सदर योिनेकजरता आयुक्त (कृजर्) याांना सांजनयांत्रण अजधकारी म्हणून घोजर्त करण्यात येत आहे .

12.

सदर योिनेची अांमलबिावणी योिनेच्या करताना जवत्त जवाा ाने जदनाांक 8.07.2019 च्या

पजरपत्रकान्वये जदलेल्या सूचनाांच्या अधीन राहू न कोरडवाहू शेती अजायान कायषक्रमाकजरता सन 2019-20
मध्ये अर्षसक
ां ल्पीत केलेल्या तरतूदीच्या 60% च्या मयादे च्या अधीन राहू न कायषवाही करावी.
13.

सदर शासन जनणषय जनयोिन जवाा ाच्या मान्यतेने आजण जवत्त जवाा ाच्या अनौ. सां. क्र.174/ 2019/

व्यय 1, जदनाांक 5.08.2019 अन्वये जमळालेल्या सहमतीने व मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेने जन षजमत करण्यात येत
आहे .
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14.

सदर शासन जनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201908191258471601 असा आहे . हा आदेश जडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Eknath Rajaram
Dawale
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( एकनार् डवले )
सजचव (कृजर्)
प्रजत,
1. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
2.मा. मांत्री (कृजर्), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
3.मा. मांत्री (जनयोिन), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
4.मा. मांत्री (जवत्त), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
5.मा. राज्यमांत्री (कृजर्), महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
6.मा. मुख्य सजचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
7.मा. अ. मु. स. (जवत्त), जवत्त जवाा , महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
8.मा. अ. मु. स. (जनयोिन), जनयोिन जवाा , महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-32
9.आयुक्त कृजर्, कृजर् आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.
10.सांचालक (जवस्तार व प्रजशक्षण), कृजर् आयुक्तालय, पुणे (10 प्रतीसह)
11.सवष सांचालक/सह सांचालक, कृजर् आयुक्तालय, महाराष्ट्ट राज्य पुणे.
12.सवष जवाा ीय कृर्ी सह सांचालक,
13.सवष जवाा ीय आयुक्त,
14.सवष जिल्हाजधकारी व सदस्य सजचव, जिल्हा जनयोिन जवकास मांडळ,
15.सवष मुख्य कायषकारी अजधकारी, जिल्हा पजरर्द
16.सवष जिल्हा पजरर्दाांचे मुख्य लेखा व जवत्त अजधकारी
17.सवष जिल्हा अजधक्षक कृजर् अजधकारी,
18.सवष जिल्हा कोर्ा ार अजधकारी.
19.व्यवस्र्ापकीय सांचालक, महाबीि, अकोला,
20.सवष कृजर् जवकास अजधकारी, जिल्हा पजरर्द
21.महासांचालक माजहती व िनसांपकष सचालनालय,मुांबई.
22.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुांबई/ना पूर
23.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पजरक्षा) मुांबई /ना पूर
24.सवष सहसजचव/उपसजचव/अवरसजचव/कायासन अजधकारी, (कृजर्) कृजर् व पदु म जवाा
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25.ग्रामजवकास व िलसांधारण जवाा मांत्रालय मुांबई-32
26.जवत्त जवाा व्यय 1/अर्षसांकल्प 13, मांत्रालय, मुांबई -32
27.जनयोिन जवाा , मांत्रालय मुांबई - 32.
28.मा. मांत्री (कृजर्) याांचे खाि ी सजचव,
29.मा. राज्यमांत्री (कृजर्) याांचे खाि ी सजचव
30.जनवड नस्ती (कायासन-8-अे).
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