महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवगातील
श्री. राहु ल ना. षितकर, तालुका कृषि
अषिकारी, माळषिरस, षि. सोलापूर यांच्या
बदलीबाबत.

महाराष्ट्र िासन
कृिी, पिुसंविधन, दु ग्िव्यवसाय षवकास व म््यव्यवसाय षवााग
िासन आदे ि क्रमांकः आकृषव 0317/प्र.क्र.89/15अे
मंत्रालय षव्तार इमारत,
मंत्रालय, मुंबई - 32.
षदनांक: 12 फेब्रुवारी, 2018.

िासन आदे ि :महाराष्ट्र िासकीय कमधचा-यांच्या बदलयांचे षवषनयमन आषि िासकीय कतधव्य पार पाडताना होिा-या
षवलंबास प्रषतबंि अषिषनयम, 2005 च्या कलम 4(4) (दोन) व 4 (5) मिील तरतुदीनुसार सक्षम प्राषिकाऱ्याच्या
मंिुरीने षवाागातील खालील षववरिपत्रातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवगातील अषिकाऱ्याला ्तंा क्र. 3
मध्ये दिधषवलयाप्रमािे बदलीने पद्थापना करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र.

अषिका-याचे नांव व सध्याची पद्थापना

बदलीने पद्थापना
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श्री. राहू ल नारायि षितकर, तालुका कृषि

तालुका कृषि अषिकारी, आटपाडी षि. सांगली

अषिकारी, माळषिरस, षि. सोलापूर

(षरक्त पदी)

उपरोक्त अषिका-याने षनयुक्तीच्या षिकािी ता्काळ रुिु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि ), महाराष्ट्र

राज्य, पुिे यांच्यामाफधत िासनास सादर करावा.
सदर िासन आदे ि महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201802121451264801 असा आहे . हा आदे ि षडिीटल
्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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Madhukar Madan
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( उ.म. मदन )
अवर सषचव, महाराष्ट्र िासन

प्रषत,
1. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे ( 5 प्रती )
प्रत,
1. मा.मंत्री ( कृषि ) यांचे खािगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई

िासन आदे ि क्रमांकः आकृषव 0317/प्र.क्र.89/15अे

2.

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खािगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई

3. मा. प्रिान सषचव ( कृषि ) यांचे स््वय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
4. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा पषरक्षा) ½, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर.
5. संबषं ित षवाागीय आयुक्त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुिे )
6. संबषं ित षवाागीय कृषि सह संचालक/षिलहा अषिक्षक कृषि अषिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुिे )
7. कृषि सह संचालक (आ्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुिे
8. संबषं ित षिलहा कोिागार अषिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुिे )
9. सवध संबषं ित अषिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुिे )
10. षनवड न्ती /15अे
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