
दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म, 2016 च््य 
कलम 23 मिील तरतुिीिुसयर तक्रयर दिवयरण 
अदिकयरी दि्ुक्त करणेबयबत.  
 

महयरयष्ट्र शयसि 
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सांिाध :- 1. दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म, 2016 
              2. आ्ुक्त (अपांग कल््यण )महयरयष्ट्र रयज््, पुणे ्यांचे पत्र क्र.  अकआ/प्र-7/तक्रयर     
                  दिवयरण/अदिकयरी दि्ुक्ती/क.20/2017-18/22, दि. 20.06.2017 
प्र्तयविय :-   

दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म, 2016 च््य कलम 23(2) मिील तरतिुीिुसयर उक्त 
अदिदि्मयतील कलम 20 च््य अिुषांगयिे शयसकी् सेवमेध््े असतयिय सांबांदित अदिकयरी/ 
कमधचयऱ्यांच््य अपांग्वयच््य कयरणय्तव उद्भवणयऱ्य सेवयदवष्क सम््यांचे दिरयकरण होण््यसय ी 
शयसियच््य प्र््ेक आ्थयपिेवर तक्रयर दिवयरण अदिकयरी दि्ुक्त होणे आवश््क आहे. उक्त 
प्र्ोजियकदरतय गट-अ मिील अदिकयऱ्यची तक्रयर दिवयरण अदिकयरी म्हणिू दि्ुक्ती करण््यत 
्यवी, असे आ्ुक्त (अपांग कल््यण )महयरयष्ट्र रयज््, पुणे ्यांिी ््यांच््य सांिाादिि क्र. 2 ्ेथील 
दिियांक 20.06.2017 च््य पत्रयन्व्े सवध मांत्रयल्ीि प्रशयसकी् दवायगयांिय कळदवले आहे. ््यिुसयर 
कृदष आ्ुक्तयल् व कृदष आ्ुक्तयल्यच््य अदिि्त कय्ाल्यतील दवायग/दजल्हय ्तरयवरील 
कय्ाल्यत तक्रयर दिवयरण अदिकयरी दि्ुक्त करण््यची बयब शयसियच््य दवचयरयदिि होती.   

शयसि आिेश :-   
कृदष आ्ुक्तयल् व कृदष आ्ुक्तयल्यच््य अदिि्त क्षते्री् कय्ाल्यत शयसकी् सेवते 

असलेल््य अदिकयरी/कमधचयऱ्यांच््य सेवयदवष्क सम््यांचे दिरयकरण होण््यसय ी गट-अ मिील 
खयलील अदिकयऱ्यांची तक्रयर दिवयरण अदिकयरी म्हणिू दि्ुक्ती करण््यत ्ेत आहे. 
 

अ.क्र. कय्ाल् कय्धक्षते्र तक्रयर दिवयरण अदिकयऱ्यचे  पिियम 

1. कृदष आ्ुक्तयल्, महयरयष्ट्र 
रयज््, पुणे 

रयज्््तर सांचयलक (मृि सांियरण व पयणलोट क्षते्र 
व्व्थयपि), कृदष आ्ुक्तयल्, पुणे 

2.  दवायगी् कृदष सहसांचयलक दवायग्तर  दवायगी् कृदष सहसांचयलक 

3. दजल्हय अदिक्षक कृदष अदिकयरी दजल्हय्तर दजल्हय अदिक्षक कृदष अदिकयरी 



शयसि आिेश क्रमयांकः कृदषआ 2519/प्र.क्र.53/16अे 

 

पृष्ट्  2 पैकी 2 

2. उपरोक्त तक्रयर दिवयरण अदिकयऱ्यांिी दिव्यांग व्क्ती हक्क अदिदि्म, 2016 च््य कलम 
23 मिील तरतुिीिुसयर तक्रयर िोंिवही  ेवणे, तक्रयरींचय दिपटयरय करणे व अदिदि्मयन्व्े 
दििादरत केलेली अन्् जबयबियरी कयटेकोरपणे पयर पयडण््यची िक्षतय घ््यवी. 

3. सिर शयसि आिेश महयरयष्ट्र शयसियच््य www.maharashtra.gov.in  ्य सांकेत्थळयवर 
उपलब्ि करण््यत आलय असूि ््यचय सांकेतयांक क्रमयांक 201908031253090101 असय आहे.  हय 
शयसि आिेश दडजीटल ्वयक्षरीिे सयक्षयांदकत करुि कयढण््यत ्ेत आहे. 

 महयरयष्ट्रयचे रयज््पयल ्यांच््य आिेशयिुसयर व ियवयिे, 

 

                         ( सु.सां.िपयटे ) 
         उप सदचव, महयरयष्ट्र शयसि 
प्रत, 

1. मय.मांत्री (कृदष) ्यांचे खयजगी सदचव,  मांत्रयल्, मुांबई 
2.  मय. रयज््मांत्री (कृदष) ्यांचे खयजगी सदचव, मांत्रयल्, मुांबई 
3. मय. मुख्् सदचव, महयरयष्ट्र रयज् , मुांबई 
4.  सदचव (कृदष) ्यांचे स््व् सहय्क, कृदष व पिुम दवायग, मांत्रयल्, मुांबई. 
5. सदचव, सयमयदजक न््य् व दवशेष सहयय्् दवायग, मांत्रयल्, मुांबई 
6. आ्ुक्त (कृदष), कृदष आ्ुक्तयल्, महयरयष्ट्र रयज््, पुणे 
7. आ्ुक्त (अपांग कल््यण), अपांग कल््यण आ्ुक्तयल्, महयरयष्ट्र रयज््, पुणे 
8. सवध सांचयलक, कृदष आ्ुक्तयल्, पुणे 
9. सांबांदित दवायगी् कृदष सह सांचयलक/दजल्हय अदिक्षक कृदष अदिकयरी (वियरय आ्ुक्त 

(कृदष), पुणे) 
10. सांबांदित उपदवायगी् कृदष अदिकयरी/कृदष उपसांचयलक/तयलुकय कृदष अदिकयरी 

(वियरय आ्ुक्त (कृदष), पुणे  
11. कृदष सह सांचयलक (आ्थयपिय), कृदष आ्ुक्तयल्, पुणे  
12. सांबांदित दजल्हय कोषयगयर अदिकयरी (वियरय आ्ुक्त (कृदष), पुणे) 
13. सवध सांबांदित अदिकयरी (वियरय आ्ुक्त (कृदष), पुणे) 
14.  दिवड ि्ती/16अे 
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