महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवगातील
अषिकाऱ्ांच््ा बदल्ांबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंविधन, दु ग्िव््वसा् षवकास व म्््व््वसा् षवााग
शासन आदे श क्रमांकः आकृषव 0118/प्र.क्र.06/15अे
मंत्राल् षव्तार इमारत,
मंत्राल्, मुंबई - 32.
षदनांक: 12 फेब्रुवारी, 2018.
वाचा:- कृषि व पदु म षवााग, शासन पत्र क्र. आकृषव 0316/प्र.क्र.78/15-अे, षद. 10.04.2017
शासन आदे श :महाराष्ट्र शासकी् कमधचा-्ांच््ा बदल्ांचे षवषन्मन आषि शासकी् कतधव्् पार पाडताना होिा-्ा
षवलंबास प्रषतबंि अषिषन्म, 2005 च््ा कलम 4(4) (दोन) व 4 (5) मिील तरतुदीनुसार सक्षम प्राषिकाऱ्ाच््ा
मंजुरीने षवाागातील खालील षववरिपत्रातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवगातील अषिका-्ांना ्तंा क्र. 3
मध््े दशधषवल्ाप्रमािे बदलीने पद्थापना करण््ास शासन मान््ता दे ण््ात ्ेत आहे.
अ.क्र.

अषिका-्ाचे नांव व सध््ाची पद्थापना

बदलीने पद्थापना
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2.

तंत्र अषिकारी, षजलहा अषिक्षक कृषि अषिकारी,

श्रीमती विा षावाजी ्ादव, तंत्र अषिकारी,

पुिे

षवाागी् कृषि सह संचालक, लातूर

(षरक्त पदी)

कु. षप्र्ांका गौतम सोनविे, षजलहा कृषि

तंत्र अषिकारी, षजलहा अषिक्षक कृषि अषिकारी,

अषिकारी (सा.) षजलहा पषरिद नागपूर

िुळे (षरक्त पदी)

उपरोक्त अषिका-्ांनी षन्ुक्तीच््ा षिकािी ता्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आ्ुक्त (कृषि ),

महाराष्ट्र राज््, पुिे ्ांच््ामाफधत शासनास सादर करावा.
सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेत्थळावर उपलब्ि
करण््ात आला असून ््ाचा संकेताक 201802121457132001 असा आहे . हा आदे श षडजीटल
्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण््ात ्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार व नावाने.

Umesh Madhukar
Madan
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( उ.म. मदन )

अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रषत,
1. आ्ुक्त (कृषि), कृषि आ्ुक्ताल्, महाराष्ट्र राज््, पुिे ( 5 प्रती )

शासन आदे श क्रमांकः आकृषव 0118/प्र.क्र.06/15अे

प्रत,
1. मा.मंत्री ( कृषि ) ्ांचे खाजगी सषचव, मंत्राल्, मुंबई
2. मा. राज््मंत्री (कृषि) ्ांचे खाजगी सषचव, मंत्राल्, मुंबई
3. मा. प्रिान सषचव ( कृषि ) ्ांचे स््व् सहा्क, मंत्राल्, मुंबई.
4. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञ्
े ता) (लेखा पषरक्षा) ½, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर.
5. संबंषित षवाागी् कृषि सह संचालक/षजलहा अषिक्षक कृषि अषिकारी
( व्दारा आ्ुक्त (कृषि) पुिे )
6. कृषि सह संचालक (आ्थापना), कृषि आ्ुक्ताल्, पुिे
7. संबंषित षजलहा कोिागार अषिकारी ( व्दारा आ्ुक्त (कृषि) पुिे )
8. सवध संबंषित अषिकारी ( व्दारा आ्ुक्त (कृषि) पुिे )
9. षनवड न्ती /15अे
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