
कृषि सह संचालक, गट-अ संवगातील 
अषिकाऱ्ाचं््ा बदलीबाबत.                                                                                                     

महाराष्ट्र शासन 
कृिी, पशुसंविधन, दुग् िव् ् वसा् षवकास व म् ्  ् व् ् वसा् षवााग 

शासन षनर्ध् क्रमाकंः आकृषव 1019/प्र.क्र.132/15 अ े
मंत्राल् षव्तार इमारत, 

मंत्राल्, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 03 ऑग्ट, 2019.  

संदाध:- शासन षनर्ध्, कृषि व पदुम षवााग क्रमाकं- आकृषव/1218/प्र.क्र.290/15-अे, षद. 07.03.2019 

शासन षनर्ध् :-   
महाराष्ट्र शासकी् कमधचा-्ाचं््ा बदल्ाचंे षवषन्मन आषर् शासकी् कतधव्् पार पाडताना होर्ा-्ा 

षवलंबास प्रषतबंि अषिषन्म, 2005 च््ा कलम 4(4) (दोन) व 4 (5) मिील तरतुदीनुसार सक्षम प्राषिकाऱ्ाच््ा 
मंजुरीने षवाागातील कृषि सह संचालक, गट-अ संवगातील अषिकाऱ्ाचं््ा पुढील तक्त््ात दशधषवल्ाप्रमारे् 
बदलीने पद्थापना करण््ास शासन मान््ता देण््ात ्ेत आहे.  

अ.क्र. अषिका-्ाचे नांव व सध््ाची पद्थापना बदलीने पद्थापना  

1 
श्री.एन.टी.षशसोदे,  
सह संचालक (आ्थापना), कृषि आ्ुक्तताल्, परेु् 

सह संचालक (षव.प्र.3), कृषि आ्ुक्तताल्, परेु् 

2 
श्री.सिुीर ननवरे, 
अप्पर सचंालक (मनुष्ट््बळ षवकास), वनामती, नागपरू 

सह संचालक (आ्थापना), कृषि आ्ुक्तताल्, परेु् 

3 
श्री.षवकास पाटील,  
षवाागी् कृषि सहसंचालक, ठारे् 

षवाागी् कृषि सहसंचालक, कोलहापरू 
 

2. श्री. दशरथ ताांाळे, अषतषरक्तत प्रकलप संचालक, महाराष्ट्र राज्् कृषि व््वसा् व ग्रामीर् पषरवतधन प्रकलप 
(SMART), पुरे् ् ानंा संदाािीन शासन षनर्ध्ान्व्े सोपषवण््ात आलेल्ा षवाागी् कृषि सह संचालक कोलहापूर 
्ा पदाच््ा अषतषरक्तत का्धाारातून मूक्तत करण््ात ्ेत आहे.  
3. उपरोक्तत अषिका-्ानंी षन्ुक्ततीच््ा षठकार्ी ता्काळ रुजु व्हाव े व तसा अहवाल आ्ुक्तत (कृषि ), 
महाराष्ट्र राज््, पुरे् ्ाचं््ामार्ध त शासनास सादर करावा. 
4. आ्ुक्तत (कृषि), महाराष्ट्र राज््, पुरे् ्ानंी सदरचे आदेश ता्काळ अंमलात ्ेतील हे कृप्ा पहाव.े 
5. सदर शासन षनर्ध् महाराष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेत्थळावर उपलब्ि 
करण््ात आला असून ््ाचा संकेताक 201908031238264201 असा आहे. हा आदेश षडजीटल ्वाक्षरीने 
साक्षाषंकत करुन काढण््ात ्ेत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज््पाल ्ाचं््ा आदेशानुसार व नावाने 
 
 
                     ( सु. स.ं िपाटे )  
              उप सषचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रषत, 

1. मा. मुख््मंत्री महोद्ाचंे अपर मुख्् सषचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मंत्री ( कृषि )  ्ाचंे खाजगी सषचव,  मंत्राल्, मंुबई 
3. मा.राज््मंत्री ( कृषि )  ्ाचंे खाजगी सषचव,  मंत्राल्, मंुबई 
4. प्रिान सषचव (पदुम), कृषि व पदुम षवााग, मंत्राल्, मंुबई 
5. सषचव (कृषि), कृषि व पदुम षवााग, मंत्राल्, मंुबई. 
6. आ्ुक्तत (कृषि), कृषि आ्ुक्तताल्, महाराष्ट्र राज््, पुरे्  
7. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञे् ता) (लेखा पषरक्षा) ½, महाराष्ट्र मंुबई / नागपूर. 
8. कृषि सह संचालक, (आ्थापना), कृषि आ्ुक्तताल्, पुरे् 
9. सवध संचालक/षवाागी् कृषि सह संचालक (व्दारा आ्ुक्तत (कृषि), पुरे् 
10.  श्री. दशरथ ताांाळे, अषतषरक्तत प्रकलप सचंालक, महाराष्ट्र राज्् कृषि व््वसा् व ग्रामीर् 

पषरवतधन प्रकलप (SMART), पुरे् 
11. संबंषित षजलहा कोिागार अषिकारी ( व्दारा आ्ुक्तत (कृषि) पुरे् ) 
12. संबंषित अषिकारी ( व्दारा आ्ुक्तत (कृषि) पुरे् ) 
13.  षनवड न्ती /15अे 
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