कृषि

सहसंचालक,

श्री. द. लल.तांभाळे

गट-अ

संवगातील

यांना कृषि संचालक,

गट-अ संवगात षनव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने
पदस्थापना दे णेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग
शासन आदे श क्रमांकः आकृषव 2421/प्र.क्र.93 /15अे
मंत्रालय षवस्तार इमारत,
मंत्रालय, मुंबई -32.
तारीख: 14 जानेवारी, 2022.
संदभध :- 1. सामान्य प्रशासन षवभागाचे पत्र क्र. ईएसबी-1121/प्र.क्र.104/13, षद. 20/09/2021.
2. सामान्य प्रशासन षवभाग, शासन षनणधय क्र. बीसीसी 2018/प्र.क्र.366/16-ब, षद. 07/05/2021.
3. कृषि व पदु म षवभाग, शासन पषरपत्रक क्र. आकृषव 2020/प्र.क्र.56/15-अे, षद.05/02/2021.

शासन आदे श :सामान्य प्रशासन षवभागाने संदभध क्र. 1 च्या पत्रान्वये केलेल्या षशफारशीनुसार कृषि सहसंचालक, गटअ (वेतनश्रेणी S-25 : 78800-209200) संवगातील खालील अषर्काऱ्यास कृषि संचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी
S-27 : 118500-214100) या संवगात सावधजषनक सेवच्े या षहताथध व प्रशासकीय सोईच्या ृषष्ट्टीने षनव्वळ
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ.क्र.

ज्ये.क्र.

अषर्का-याचे नांव व पदनाम

पदोन्नतीने पदस्थापना

(संदभध क्र. 3 च्या
पषरपत्रकानुसार)
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श्री. दशरथ ललबण्णप्पा तांभाळे ,

कृषि संचालक (आत्मा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

अषतषरक्त प्रकल्प संचालक, मा. बाळासाहेब
ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण पषरवतधन
प्रकल्प (स्माटध ), पुणे.

2.

उपरोक्त श्री. तांभाळे यांना खालील अटींच्या अर्ीन राहू न पदोन्नती दे ण्यात येत आहे.
(अ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याषचका क्र. 2797/2015 मध्ये षद. 04.08.2017 रोजी षदलेल्या

षनणधयाषवरोर्ात राज्य शासनाने मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंषबत असलेल्या षवशेि
अनुमती याषचका क्र. 28306/2017 वरील मा. सवोच्च न्यायालयाच्या अंषतम षनणधयाच्या अर्ीन राहू न षनव्वळ
पदोन्नती दे ण्यात येत आहे.
(आ) षरट षपटीशन स्टॅ म्प नं. 10876/2021 व षरट षपटीशन स्टॅ म्प नं. 10878/2021 मध्ये मा. उच्च
न्यायालय, मुंबई यांनी षद. 25/05/2021 रोजी षदलेल्या षनणधयानुसार सदर पदोन्नती नमूद षरट याषचकेत
होणाऱ्या षनणधयाच्या अर्ीन राहील.
(इ) सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या षदनांकापासून सेवाज्येष्ट्ठतेचा
हक्क सांगता येणार नाही.

शासन आदे श क्रमांकः आकृषव 2421/प्र.क्र.93 /15अे

3.

उपरोक्त अषर्काऱ्याने त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार षवभागातील षनकटतम ज्येष्ट्ठ अषर्काऱ्यांकडे

सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे.
4.

आयुक्त (कृषि ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदे श तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे.

5.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्र्

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202201141314327801 असा आहे . हा आदे श षडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh
Date: 2022.01.14 13:15:45 +05'30'

( सषरता बांदेकर-दे शमुख )
उप सषचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. राज्यपाल महोदयांचे सषचव.
2. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रर्ान सषचव.
3. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई.
4. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय,मुंबई.
7. अपर मुख्य सषचव (सेवा), सामान्य प्रशासन षवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8. प्रर्ान सषचव (पदु म), कृषि व पदु म षवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
9. सषचव (कृषि), कृषि व पदु म षवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
10. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
11. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा पषरक्षा) ½, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर.
12. सवध संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे )
13. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रषशक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर.
14. सवध सह सषचव/उप सषचव ( कृषि ), कृषि व पदु म षवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
15. उप सषचव (का.13/ का.16-ब), सामान्य प्रशासन षवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
16. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे
17. संबषं र्त षजल्हा कोिागार अषर्कारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे )
18. संबषं र्त अषर्कारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे )
19. षनवड नस्ती /15अे.
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