नानाजी

दे शमुख

प्रक्पाांर्गतर

्ाम

कृषी

संजीवनी

कृषी

संजीवनी

सममरी (VCRMC)स्थापान करणेबाबर.
महाराष्ट्र शासन
कृमष, पाशुसंवर्गतन, दु ग्र्व्यवसाय मवकास व मत्सस्यव्यवसाय मवभा्
शासन शुध्दीपात्रक क्रमांक-नादे प्र-1017/प्र.क्र.115/राकृमवयो कक्ष
मादाम कामा मा्गत, हु रात्समा राज्ुरु चौक,मुंबई-400032
मदनांक- 13 नोव्हेंबर, 2017

वाचा - कृमष व पादु म मवभा्, शासन मनणगतय क्रमांक नादे प्र-1017/प्र.क्र .115/राकृमवयो कक्ष,
मदनांक 7/11/2017
शुद्धीपात्रक
संदभामर्न शासन मनणगतयारील पामरच्छे द क्रमांक 2 मर्ील “एकूण अकायगतकारी सदस्य 3” ऐवजी
“एकूण अकायगतकारी सदस्य 4” असे वाचावे. रसेच पामरच्छे द क्रमांक 8 मर्ील अ. क्र.XX मध्ये “कृमष
संजीवनी सममरीचे समचव” ऐवजी “ कृमष संजीवनी सममरीचे सह समचव” असे वाचावे.
सदर शासन मनणगतय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेरस्थळावर
उपालब्र् करण्यार आला असून त्सयाचा संकेराक 201711131156109801 असा आहे . हा आदे श
मिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांमकर करुन काढण्यार येर आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपााल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffa
a62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95
f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2017.11.13 11:59:41 +05'30'

( श्रीकांर चं. आंि्े)
अवर समचव, महाराष्ट्र शासन
प्रर:1. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
2. मा. मंत्री (कृमष व फलोत्सपाादन), कृमषव पादु म मवभा्, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा.मवरोर्ी पाक्षनेरा मवर्ानसभा/मवर्ानपामरषद,मवर्ानभवन,मुंबई.
4. मा. राज्यमंत्री (कृमष), कृमष व पादु म मवभा्, मंत्रालय, मुंबई.

शासन शुध्दीपात्रक क्रमांकः नादे प्र-1017/प्र.क्र.115/राकृमवयो कक्ष

5. सवगत संसद सदस्य/महाराष्ट्र मवर्ानसभा सदस्य /महाराष्ट्र मवर्ानपामरषद सदस्य
6. मा. मुख्य समचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
7. अपार मुख्य समचव (मवत्त), मवत्त मवभा्, मंत्रालय, मुंबई
8. प्रर्ान समचव (कृमष), कृमष व पादु म मवभा्, मंत्रालय, मुंबई,
9. प्रर्ान समचव (मनयोजन), मनयोजन मवभा्, मंत्रालय, मुंबई
10. प्रर्ान समचव (सेवा),सामान्य प्रशासन मवभा्,मंत्रालय, मुंबई.
11. प्रर्ान समचव, ्ाम मवकास मवभा्, मंत्रालय, मुंबई.
12. आयुक्र (कृमष), कृमष आयुक्रालय, पाुणे,
13. प्रक्पा संचालक, हवामान अनुकूल कृमष प्रक्पा, जा्मरक व्यापाार केंद्र, कफ पारेि, मुंबई.
14. उपा समचव/ सह समचव (सवगत), कृमष व पादु म मवभा्,मंत्रालय,मुंबई.
15. मवभा्ीय आयुक्र (औरं ्ाबाद / नामशक/ अमरावरी / ना्पाूर मवभा्)
16. मज्हामर्कारी (सवगत)
17. मवभा्ीय कृमष सहसंचालक (सवगत)
18. मज्हा अर्ीक्षक कृमषअमर्कारी (सवगत)
19. महालेखापााल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापामरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े रा) मुंबई / ना्पाूर,
20. अमर्दान व लेखा अमर्कारी, मुंबई,
21. मनवासी लेखापामरक्षा अमर्कारी, मुंबई,
22. मवत्त मवभा् (व्यय 1 / मवसु 1), मंत्रालय, मुंबई- 400 032,
23. मनयोजन मवभा् ( कायासन 1431), मंत्रालय, मुंबई- 400 032,
24. मनवि नस्री
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