कृषी उन्नती योजनेअत
ं र्गत राष्ट्रीय तेलबिया व
तेलताड अबियान राज्यात सन 2017 - 18 मध्ये
रािबवण्यासाठी बनधी बवतबरत करणेिाित.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय बवकास व म््यव्यवसाय बविार्
शासन बनणगय शुध्दीपत्रक क्र. रार्ते-1217/ प्र.क्र.104/4अे
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा राजर्ुरू चौक,
मंत्रालय बव्तार, मुंिई- 400 032.
बदनांक : 19 जून, 2017.
वाचा :1) केंद्र शासनाने अबियाना संदिात http:// agricoop.nic.in/ dacdiviion/ NMOOP2014.pdf
या संकेत्थळावर उपलब्ध करून बदलेल्या मार्गदशगक सूचना
2) शासन बनणगय क्र. 0317/प्र.क्र.18/राकृबवयो कक्ष, बद. 13 एबप्रल, 2017
3) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.6-13/2017-AAP (coord)/OS बद. 27 एबप्रल, 2017
4) शासन बनणगय क्रमांकः रार्ते-1216/प्र.क्र. 132/4अे, बद. 12 मे,2017
5) कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण बविार्, िारत सरकार यांचे पत्र क्र. 14-1/2017-CA-II,
बदनांक 29 मे,2017. शासन बनणगय क्र.रार्ते-1217/ प्र.क्र.104/4अे/प्र.क्र.10 /160/17,
बदनांक 17 जून, 2017
शासन शुध्दीपत्रक :संदिाधीन अनु.क्र.7 येथील शासन बनणगयातील पबहल्या पबरच्छे दातील तीसऱ्या ओळीतील
(अक्षरी: रु. कोटी चौप्पन लक्ष चाळीस हजार फक्त) ऐवजी (अक्षरी: रु. सतरा कोटी चोवीस लक्ष अठ्ठयात्तर
हजार फक्त) व चौथ्या ओळीतील (अक्षरी: रु. कोटी चौप्पन लक्ष चाळीस हजार फक्त) ऐवजी
(अक्षरी: रु. एकोणचाळीस लक्ष अडतीस हजार चारशे फक्त) असे वाचण्यात यावे.
सदर शासन बनणगय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201706191054346801 असा आहे . हे
शुध्दीपत्रक बडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांबकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sugriv Sambhaji
Dhapate
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(सु.सं.धपाटे )
उप सबचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. आयुक्त (कृबष), कृबष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती)
2. संचालक (बव्तार व प्रबशक्षण), कृबष आयुक्तालय, पुणे
3. संचालक ( फलो्पादन ), कृबष आयुक्तालय, पुणे

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रार्ते-1216/ प्र.क्र.132/4अे

4. सवग संचालक / सहसंचालक, कृबष आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
5. बविार्ीय आयुक्त (सवग)
6. सवग बजल्हाबधकारी,
7. सवग सन्माननीय बवधीमंडळ सद्य
8. सवग मुख्य कायगकारी अबधकारी, बजल्हा पबरषद,
9. सवग बविार्ीय कृबष सहसंचालक
10. सवग बजल्हा अबधक्षक कृबष अबधकारी
11. सवग कृबष बवकास अबधकारी, बजल्हा पबरषद
12. सवग बजल्हा कोषार्ार अबधकारी
13. सवग मुख्य लेखा व बवत्त अबधकारी, बजल्हा पबरषद,
14. व्यव्थापकीय संचालक, कृबष उद्योर् बवकास महामंडळ मयाबदत, आरे, दु ग्ध कॉलनी
र्ोरेर्ाव (पूव)ग , मुंिई-65
15. व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनर्र, अकोला.
16. सहसंचालक लेखा व कोषार्ारे , संर्णक कक्ष, नवीन प्रशासकीय िवन, पाचवा मजला,
मंत्रालयासमोर, मुंिई
17. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा पबरक्षा) महाराष्ट्र 1 /2, मुंिई / नार्पूर
18. महालेखाकार( ्थानीय बनकाय लेखापबरक्षा व लेखा), प्रबतष्ट्ठा िवन,101 महषी कवे मार्ग,
मुंिई-400 020
19. बनयोजन बविार् (कायासन - 1431 / कायासन - 1444), मंत्रालय, मुंिई - 32
20. बवत्त बविार् (व्यय-1) /अथगसंकल्प -13
21. सामाबजक न्याय, बक्रडा व बवशेष सहाय्य बविार् / आबदवासी बवकास बविार्, मंत्रालय,
मुंिई-32
22. ग्राम बवकास व जलसंधारण बविार्, मंत्रालय,मुंिई
23. सवग सहसबचव /उपसबचव / अवर सबचव/ कक्ष अबधकारी (फक्त कृषी ), कृबष व पदु म बविार्,
मंत्रालय, मुंिई-३२.
24. मा. मंत्री (कृबष) यांचे खाजर्ी सबचव
25. मा. राज्यमंत्री (कृबष ) यांचे खाजर्ी सबचव
26. बनवडन्ती (कायासन-4अे, कृषी व पदु म बविार् ).
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