बिरसा मुंडा कृबि क्ाुंती योजना(क्षेत्ाुंतर्गत/
क्षेत्ािाहेरील) रािबिण्यास

प्रशासकीय

मान्यता दे ण्यािाित....
महाराष्ट्र शासन
कृबि,पशसुंिर्गन, दग्र्व्यिसाय बिकास ि मत्स्यव्यिसाय बिभार्
शासन शद्धीपत्क क्माुंक: आऊयो-2417/प्र.क्.127/3-अे
मादाम कामा रोड, हतात्समा राजर्रु चौक,
मुंत्ालय बि्तार, मुंिई 400 032.
बदनाुंक- 13 फेब्रिारी, 2020
सुंदभग : कृबि ि पदम बिभार् , शासन बनर्गय क्माुंक : आउयो -2416 / प्र.क्.177 /
4-अे,बद.9.08.2017
शासन शद्धीपत्क :
सुंदभार्ीन बद.09.08.2017 रोजीच्या शासन बनर्गयातील पबरच्छे द क्. 20 (III)
खालीलप्रमार्े आहे.
शेतक-याच्या नािे जबमन र्ारर्ेचा 7/12 दाखला, 8-अ चा उतारा असर्े आिश्यक आहे.
सुंदभार्ीन बद.09.08.2017 रोजीच्या शासन बनर्गयातील पबरच्छे द क्. 20 (III) खालीलप्रमार्े
िाचण्यात यािा.
शेतक-याच्या नािे जबमन र्ारर्ेचा 7/12 दाखला, 8-अ चा उतारा ककिा िन जमीनींची नोंद
िनखुंड क्माुंक (Compartment No.) ककिा अनसूबचत

जमाती

ि इतर

पारुंपाबरक

िन

बनिासी ( िन हककाुंची मान्यता) अबर्बनयम ,2006 अुंतर्गत प्राप्त प्रमार्पत् असर्े आिश्यक आहे .

2.

सदर शासन शद्धीपत्क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळािर

उपलब्र् करण्यात आले असून त्सयाचा सुंकेताक 202002131610181101 असा आहे . हे
शद्धीपत्क बडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाुंबकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार ि नाुंिाने,

Digitally signed by Ashok Maroti Atram
Date: 2020.02.13 16:14:13 +05'30'
( अशोक आत्ाम )
सह सबचि , महाराष्ट्र शासन

प्रत:
1. मा.मख्य सबचि महोदय याुंचे िबरष्ट्ठ ्िीय सहायक,मुंत्ालय,मुंिई-32
2. सबचि (कृबि) याुंचे ्िीय सहायक,कृबि ि पदम बिभार्, मुंत्ालय, मुंिई-32

शासन शद्धीपत्क क्माुंकः आऊयो-2417/प्र.क्.127/3-अे

3. प्रर्ान सबचि (आबदिासी बिकास) याुंचे ्िीय सहायक,कृबि ि पदम बिभार्, मुंत्ालय,
मुंिई-32
4. आयकत कृबि , महाराष्ट्र राज्य पर्े.
5. आयकत, आबदिासी बिकास, नाबशक,
6. सुंचालक (बि्तार ि प्रबशक्षर्), कृबि आयकतालय, महाराष्ट्र राज्य, पर्े (10 प्रतीसह)
7. सुंचालक (फलोत्सपादन ), कृबि आयकतालय, महाराष्ट्र राज्य,
8. सिग बजल्हाबर्कारी ि सद्य सबचि, बजल्हा बनयोजन बिकास मुंडळ,
9. सिग मख्य कायगकारी अबर्कारी, बजल्हा पबरिद ि आबदिासी उप आयकत
10. सिग बिभार्ीय कृबि सह सुंचालक
11. अबतबरकत आयकत, आबदिासी बिकास बिभार्, नाबशक/नार्पूर/ठार्े/अमरािती,
12. सिग आबदिासी बिकास उप आयकत,
13. सिग बजल्हाबर्कारी ि सद्य सबचि, बजल्हा बनयोजन बिकास मुंडळ,
14. सिग मख्य कायगकारी अबर्कारी, बजल्हा पबरिद ि आबदिासी उप आयकत,
15. सिग बजल्हा पबरिदाुंचे मख्य लेखा ि बित्त अबर्कारी
16. सिग बजल्हा अबर्क्षक कृबि अबर्कारी,
17. सिग बजल्हा कोिार्ार अबर्कारी,
18. व्यि्थापकीय सुंचालक, महािीज, अकोला,
18.सिग कृबि बिकास अबर्कारी, बजल्हा पबरिद
19.महासुंचालक माबहती ि जनसुंपकग सचालनालय,मुंिई.
20.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा ि अनज्ञेयता) मुंिई/नार्पूर
21.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा पबरक्षा) मुंिई /नार्पूर
22.बित्त बिभार् ( कायासन -व्यय 1/अथगसुंकल्प 13) , मुंत्ालय, मुंिई -32
23.बनयोजन बिभार्, मुंत्ालय मुंिई - 32
24.बनिड न्ती.
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