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िाचा :  या षिभार्ाचा समक्रमाांक िासन षनणगय षद.5 माचग, 2020 

िासन िुध्ध्दपत्रक 

उपरोक्त सांदर्भभय िासन षनणगयामध्ये अ.क्र.३ येथे “कृषि षिद्यापीठाांतर्गत खालील अभ्यासक्रमाांना 

व्यािसाषयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोषित करण्यात येत आहे.”  याऐिजी  “कृषि षिद्यापीठाांतर्गत खालील 

अभ्यासक्रमाांना सन २०२०-२१ या िैक्षषणक ििापासून व्यािसाषयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोषित करण्यात 

येत आहे” असे िाचण्यात याि.े 

सदर िासन िुध्दीपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळािर 
उपलब्र् करण्यात आल ेअसून त्सयाचा सांकेताक 202009021720139601 असा आहे. हे िुध्दीपत्रक 
षिजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिानुसार ि नािाने, 
 

 

                                        ( महािीर झेंिरे् ) 
                    कायासन अषर्कारी, महाराष्ट्र िासन 
प्रषत: 

1. मा. राज्यपाल याांचे प्रर्ान सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रर्ान सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
3. मा. मांत्री (कृषि) याांचे खाजर्ी सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
4. मा. राज्यमांत्री (कृषि) याांचे खाजर्ी सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
5. मा. मुख्य सषचि, याांचे िषरष्ट्ठ ्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
6. अपर मुख्य सषचि, षनयोजन षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
7. अपर मुख्य सषचि, षित्त षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई     
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8. प्रर्ान सषचि, उच्च ि तांत्र षिक्षण षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई,                  
9. प्रर्ान सषचि (माषहती ि तांत्रज्ञान) याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
10. सषचि (कृषि) याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांबई 
11. प्रर्ान सषचि (पदुम) याांच े्िीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांबई                                                         

सषचि, सामाषजक न्याय ि षििेि सहाय्य षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई, 
12. सषचि, आषदिासी षिकास षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई, 
13. आयकु्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
14. महासांचालक,महाराष्ट्र कृषि षिक्षण ि सांिोर्न पषरिद, 132/ब, भाांबुिा, भोसलेनर्र, पुणे-7.   
15. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, िॉ.बाळासाहेब सािांत कोकण कृषि षिद्यापीठ,दापोली.   
16. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ,राहुरी, षज. अहमदनर्र. 
17. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, िॉ.पांजाबराि देिमुख कृषि षिद्यापीठ,अकोला.  
18. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, िसांतराि नाईक मराठिािा कृषि षिद्यापीठ, परभणी. 
19. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखापषरक्षा /लेखा ि अनुज्ञयेता) मुांबई/नार्पूर               
20. षनििन्ती. 
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