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सांदभग :  कृनि   व   पदुम   नवभाग , शासन ननणग्  क्रमाांक  : कृनवका  -2017  / प्र.क्र.32 /  
             भाग1/ 3-अे,नद.11.09.2019                                           
 

शासन शुद्धीपत्रक :  
              सांदभाधीन नद.11.9.2019 रोजीच््ा शासन ननणग्ातील पनरच्छेद क्र. 2 खालीलप्रमाणे 
आहे.  
    ्ा नप्रत््र्ग होणारा खचग सन 2019-20 मध््े मांजुर झालेल््ा अनुदानातून खालील 
लेखानशिाखाली खची टाकण््ात ्ावा. 

मागणी क्र. डी-3  

2401- पीक सांवधगन, 

109 नव्तार व शेतकरी प्रनशक्षण ,  

(01) मानहती व प्रचार,(01) (55) गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा 
गट शेतीस चालना देणे  (100 % राज्् ्ोजना) (2401  अे782) ्ोजनाांतगगत ( दत्तमत )  

           सांदभाधीन  नद.11.9.2019 रोजीच््ा    शासन   `ननणग्ातील पनरच्छेद क्र. 2 पुढीलप्रमाणे 
वाचण््ात ्ावा.  
   ्ा नप्रत््र्ग होणारा खचग सन 2019-20 मध््े मांजुर झालेल््ा अनुदानातून खालील लेखानशिाखाली 
खची टाकण््ात ्ावा. 

मागणी क्र. डी-3  

2401- पीक सांवधगन, 

109 नव्तार व शेतकरी प्रनशक्षण ,  

 (01) मानहती व प्रचार,(01) (55) गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्ाांच््ा 
गट   शेतीस   चालना   देणे (100 % राज्् ्ोजना) (2401  अे782) ्ोजनाांतगगत ( दत्तमत ) 
( 33 - अर्गसहाय््) 



शासन शुद्धीपत्रक क्रमाांकः कृनवका-2017/प्र.क्र.32/भाग-1/3-अे 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेत्र्ळावर 
उपलब्ध करण््ात आले असून त््ाचा सांकेताक 201910241146101701 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

(अशोक आत्राम) 

          सह सनचव , महाराष्ट्र शासन 

प्रनत, 

1 मा. मांत्री (कृनि) ्ाांचे खाजगी सनचव, मांत्राल्, मुांबई. 
2 मा. राज््मांत्री (कृनि) ्ाांचे खाजगी सनचव, मांत्राल्, मुांबई. 
3 मा. मुख्् सनचव, महाराष्ट्र राज््, मांत्राल्, मुांबई-32. 
4 मा. सनचव (कृनि) ्ाांचे ्वी् सहा्क, मांत्राल्, मुांबई. 
5 आ्ुक्त,कृनि,महाराष्ट्र राज््,पुणे (5 जादा प्रतीसह) 
6 सांचालक (नव्तार व प्रनशक्षण), कृनि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज््,पुणे 
7 सांचालक  आत्मा, तर्ा  कृनि नोडल अनधकारी,कृनि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज््,पुणे  
8 सवग सांचालक / कृनि सहसांचालक,कृनि आ्ुक्ताल्,महाराष्ट्र राज््,पुणे 
9 सवग नवभागी् कृनि सहसांचालक 
10 सवग नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी तर्ा प्रकल्प सांचालक (आत्मा) 
11 सवग नजल्हा कोिागार अनधकारी, 
12 सवग उपसांचालक, नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी ्ाांचे का्ाल् 
13 महालेखापाल,महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञे् ता),मुांबई 
14 महालेखापाल,महाराष्ट्र-2,(लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञे्ता ),नागपूर 
15 ननवड न्ती (का.3 अे)  
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