केंद्रिय माद्रितीचा अद्रिकार अद्रिद्रियम, 2005
कलम ४(१)(ब) मिील 17 बाबींवरील माद्रिती
कृद्रि व फलोत्पादि प्रभाग
१)

मंत्रालयातील कृद्रि, पशुसंविधि, दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास व मत्स्ययव्ययवसाय द्रवभागामध्ये कृद्रि,

फलोत्पादि, पशुसंविधि, दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास व मत्स्ययव्ययवसाय िे प्रभाग आिेत.
या द्रवभागातील कृद्रि व फलोत्पादि प्रभागाची रचिा खालीलप्रमाणे आिे: अपर मुख्य सद्रचव/ प्रिाि सद्रचव/ सद्रचव (कृद्रि व फलोत्पादि)
सि/ उप सद्रचव

सि/ उप सद्रचव

सि/ उप

(आस्यथापिा, पीक

(अथधसंकल्प)

सद्रचव (कृद्रि

द्रवमा)

सि/ उप सद्रचव सि/ उपसद्रचव
(फलोत्पादि)

द्रवद्यापीठे )

(द्रिद्रवष्ठा,
गुणद्रियंत्रण )

अवर सद्रचव

अवर सद्रचव

अवर सद्रचव

--

अवर सद्रचव

(आस्यथापिा)/

(अथधसंकल्प)

(6-अे)

कक्ष अद्रिकारी,

कक्ष अद्रिकारी

कक्ष अद्रिकारी

कक्ष अद्रिकारी

कक्ष अद्रिकारी

प्रशासि-1,

2-अे, 4-अे,

6- अे, 7-अे,

3-अे, 9-अे,

1-अे, 10-अे,

प्रशासि-2,

8-अे, 14-अे

12-अे

13-अे, लोलेस

17-अे, राज्य

(कृद्रि)

कृद्रि मुल्य

(1-अे)/(17-अे)

(11-अे)

प्रशासि -3,
5-अे, 11-अे,

आयोग

15अे, 16-अे
राज्यातील

शेतकऱयांकरीता

कृद्रि

तसेच

फलोत्पादि

द्रवियक

योजिांची

अंमलबजावणी, कृद्रि प्रद्रशक्षण तसेच कृद्रि द्रवद्यापीठांमाफधत कृद्रि द्रवियक द्रशक्षण दे णे
याकरीता क्षेत्रीय स्यतरावर कृद्रि आयुक्तालय, कृद्रि द्रवद्यापीठे , मिाराष्र कृद्रि उद्योग द्रवकास
मिामंडळ, मिाराष्र राज्य द्रबयाणे मिामंडळ, मिाराष्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा,
मिाराष्र कृद्रि द्रशक्षण व संशोिि पद्ररिद आद्रण वसंतराव िाईक राज्य कृद्रि व्ययवस्यथापि व
प्रद्रशक्षण संस्यथा िी कृद्रि व फलोत्पादि प्रभागाची कायालये कायधरत आिेत.
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या द्रवभागातील पशुसंविधि, दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास व मत्स्ययव्ययवसाय प्रभागाची रचिा खालीलप्रमाणे
आिे :अपर मुख्य सद्रचव/ प्रिाि सद्रचव/ सद्रचव (पदु म)

सि/ उप सद्रचव

सि/ उप सद्रचव

सि / उप सद्रचव

(पशुसंविधि)

(दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास)

(मत्स्ययव्ययवसाय)

अवर सद्रचव

अवर सद्रचव

अवर सद्रचव

पदु म-3/ पदु म-4

पदु म-6 / पदु म-8

पदु म-14

कक्ष अद्रिकारी

कक्ष अद्रिकारी

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-1 / पदु म-16 /

पदु म-8/ पदु म-9

पदु म-12/ पदु म-13/ पदुम-17

लोलेक (पदु म)
द्रवभागाचा रचिात्मक तक्ता खालील प्रमाणे आिे.
अपर मुख्य सद्रचव/ प्रिाि सद्रचव/ सद्रचव (कृद्रि व फलोत्पादि)
1

2

3

4

5

6

7

कृद्रि आयुक्त

व्ययवस्यथापकीय

व्ययवस्यथापकीय

संचालक,

संचालक,

व्ययवस्यथापकीय

व्ययवस्यथापकीय

कृद्रि

संचालक, मिाराष्र

संचालक, मिाराष्र

मिाराष्र

वसंतराव

संचालक,

संचालक

आयुक्तालय

कृद्रि उद्योग

राज्य द्रबयाणे

राज्य बीज

िाईक कृद्रि

मिाराष्र

मिाराष्र राज्य

पुणे

द्रवकास मिामंडळ,

मिामंडळ मयाद्रदत

प्रमाणीकरण

व्ययवस्यथापि

राज्य

छोटया

मुंबई

अकोला

यंत्रणा,

व प्रद्रशक्षण

फलोत्पादि व

शेतकऱयांचा

अकोला

संस्यथा,

औििी

व्ययापारी संघ

िागपूर

विस्यपती
मंडळे

१)संचालक

१)मिाव्ययवस्यथाक

१) मिाव्ययवस्यथापक

संचालक

१)संचालक

(द्रिद्रवष्ठा व गुण

(प्रशासि)

(पणि)

२)संचालक

२) मिाव्ययवस्यथापक

२)मिाव्ययवस्यथापक

२)अद्रतद्ररक्त

(फलोत्पाि)

(खते व

(गुणद्रियंत्रण)

संचालक

द्रियंत्रण)

द्रकटकिाशके)
३)संचालक

३) मिाव्ययवस्यथापक

३) मिाव्ययवस्यथापक

३)वद्ररष्ठ

(द्रवस्यतार व

(द्रवत्त)

(द्रवत्त)

प्रशासकीय

प्रद्रशक्षण)

अद्रिकारी
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४) संचालक
(कृद्रि प्रद्रिया)
५) सिसंचालक

४) मिाव्ययवस्यथापक

४) मिाव्ययवस्यथापक

४) सिायक

(मृदसंिारण)

(कृद्रि अद्रभयांद्रत्रकी)

(प्रद्रिया

संचालक

अद्रभयांद्रत्रकी)
६) सिसंचालक

५) मिाव्ययवस्यथापक

(आस्यथापिा)

(प्रशासि)

७) सि
संचालक
(अथधसंकल्प)
८) सि
संचालक (ठाणे,
पुणे, कोल्िापूर,
िाद्रशक,
औरं गाबाद,
लातूर, िागपूर,
अमरावती
९) सवध द्रजल्िा
अद्रिक्षक कृद्रि
अद्रिकारी

1
कुलगुरू

2
सदस्यय सद्रचव, मिाराष्र कृद्रि द्रशक्षण व
संशोिि पद्ररिद, पुणे

१) मिात्मा फुले कृद्रि द्रवद्यापीठ, रािु री,
द्रज. अिमदिगर
2) डॉ बाळासािेब सावंत कोकण कृद्रि
द्रवद्यापीठ, दापोली, रत्िाद्रगरी
3) डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृद्रि द्रवद्यापीठ,
अकोला
4) मराठवाडा कृद्रि द्रवद्यापीठ, परभणी
1) संचालक (द्रशक्षण)

1) सल्लागार (द्रशक्षण)

2) संचालक (संशोिि)

2) सल्लागार (संशोिि)

3) संचालक (द्रवस्यतार द्रशक्षण)

3) सल्लागार (द्रवस्यतार द्रशक्षण)

4) संचालक (प्रक्षेत्रे)

4) संचालक (द्रवत्त)

5) कुलसद्रचव

5) वद्ररष्ठ प्रशासकीय अद्रिकारी

6) द्रियंत्रक
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सदर क्षेद्रत्रय प्राद्रिकरणांची संकेतस्यथळे (वेबसाईट) खालीलप्रमाणे आिेत:१

कृद्रि आयुक्तालय, पुणे

http://krishi.maharashtra.gov.in

2

मिाराष्र कृद्रि द्रशक्षण व संशोिि

https://www.mcaer.org/

पद्ररिद, पुणे
3

मिाराष्र कृद्रि उद्योग द्रवकास

http://maidcmumbai.com/

मिामंडळ, मुंबई
4

मिाराष्र राज्य द्रबयाणे मिामंडळ

http://mahabeej.com

मयाद्रदत, अकोला
5

मिाराष्र राज्य बीज प्रमाणीकरण

---

यंत्रणा, अकोला
6

वसंतराव िाईक कृद्रि व्ययवस्यथापि व

https://vanamati.gov.in

प्रद्रशक्षण संस्यथा, िागपूर
कृद्रि द्रवद्यापीठे
7

अ) मिात्मा फुले कृद्रि द्रवद्यापीठ, रािु री

https://mpkv.ac.in/

8

ब) डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृद्रि

https://www.pdkv.ac.in/

द्रवद्यापीठ, अकोला
9

क)मराठवाडा कृद्रि द्रवद्यापीठ, परभणी

10 ड) डॉ. बाळासािेब सावंत, कोकण कृद्रि

http://mkv2.mah.nic.in/
www.dbskkv.org/

द्रवद्यपीठ, दापोली, रत्िाद्रगरी
11 मिाराष्र फलोत्पादि व औििी
विस्यपती मिामंडळ, पुणे
12 छोटया शेतकऱयांचा कृद्रि व्ययापारी संघ
सवध क्षेद्रत्रय कायालयांच्या कामकाजांचे प्रशासि तसेच सद्य:स्स्यथतीत राबद्रवल्या जाणाऱया
कृद्रि व फलोत्पादि द्रवियक योजिांकरीता द्रििी, मंत्रालयीि कृद्रि द्रवभागामाफधत द्रवतरीत केला
जातो. शासिािे घेतलेल्या िोरणात्मक द्रिणधयासंबंिी क्षेद्रत्रय स्यतरावरील द्रियंत्रक अद्रिकाऱयांिा
त्याद्रवियीच्या अंमलबजावणीसाठी कळद्रवले जाते आद्रण त्याबाबत द्रवभागाकडू ि संद्रियंत्रण केले
जाते. प्रिाि सद्रचव (कृद्रि) यांच्या द्रियंत्रणाखाली कृद्रि व फलोत्पादि द्रवभागाचे काम चालते.
२) काये:1

मिराष्र राज्यामध्ये कृद्रि आद्रण फलोत्पादि क्षेत्रांचा द्रवकास करणे

2

कृद्रि द्रवियक संशोिि आद्रण द्रवस्यतार, िोरणांचे द्रियोजि आद्रण त्यांची अंमलबजावणी
करणे.

3

कृद्रि द्रवद्यापीठांमाफधत कृद्रि द्रवियक द्रशक्षण दे णे.
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कतधव्यये:1

केंि शासि, इतर राज्य शासि व जितेकडू ि आलेल्या त्याचप्रमाणे द्रवभागाच्या
अखत्यारीतील कायालयांकडू ि प्राप्त झालेल्या पत्रव्ययविारासंबंिी आवश्यक कायधवािी
करणे

2

द्रवभागाच्या क्षेत्रीय कायालयांच्या आस्यथापिेवर द्रियंत्रण आद्रण पयधवक्ष
े ण ठे वणे

3

शासिाच्या तसेच आवश्यक असल्यास मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी िोरणात्मक
बाबीद्रवियीचा प्रस्यताव तयार करूि सादर करणे

4

द्रविी मंडळास आवश्यक असणारी माद्रिती पुरद्रवणे तसेच द्रविीमंडळाशी संबंिीत सवध बाबींचे
कामकाज िाताळणे

5

द्रिरद्रिराळया चालू असलेल्या योजिांकरीता तसेच प्रशासकीय खचाकरीता अथधसंकल्पीय
तरतूदींद्रवियीचे प्रस्यताव तयार करूि, त्या तरतूदी संबंद्रितांिा द्रवतरीत करणे.
राज्य शासिाच्या सामान्य प्रशासि द्रवभागामाफधत प्रद्रसध्द करण्यात आलेल्या कायालयीि

कायधपध्दतीद्वारे द्रवद्रित करण्यात आलेल्या पध्दतीप्रमाणे द्रवभागातील अराजपद्रत्रत कमधचारीवृद
ं
त्यांच्या अद्रिकारी वगाला कामकाज पार पाडण्याकरीता सिाय्य करतात.
पशुसंविधि प्रभाग - काये
1. पशुवद्य
ै कीय सेवा व पशुआरोग्य
अ. पशुपक्षयांिा स्यवास्य्य सेवा पुरद्रवणे
ब. पशुपक्षयांमिील रोगाचे द्रिदाि
क. मित्वाच्या पशुरोगांचे उच्चाटि / द्रिमुधलि
2. पशु व मद्रिि द्रवकास
अ. गायी-म्िशींचा पैदाशीच्या सुद्रविा पुरद्रवणे व याद्वारे दु ग्िोत्पादिात वाढ करणे.
ब. दु ग्िोत्पादि वाढीस चालिा आद्रण िामवंत दे शी गोवंश मद्रिि वंशाचे संविधि.
३. कुक्कुट विकास
अंडी ि मांस उत्पादन िाढ तसेच कुक्कुटपालन व्यिसायां द्वारे स्ियंरोजगार वनर्ममती.
4. मेष ि लोकर विकास
शेळया मेंढयांच्या जातीमध्ये अनुिंवशक सुधारणा आवण शेळी / मेंढी पालन व्यिसायाद्वारे
स्ियंरोजगार वनर्ममती.
दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास
1. शेतकऱयांिा शेती व्ययवसायातूि िोणाऱया उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रवृत्त करणे
2. शिरातील लोकांिा चांगल्या प्रतीचे दु ि वाजवी भावात उपलब्ि करुि देणे,
िी दोि उद्रिष्टे दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास द्रवभागाची आिे त.
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मत्स्ययव्ययवसाय
मासळीचे संविधि करणे व मासळीच्या उत्पादिात वाढ तसेच मस्च्छमारांची सामाद्रजक व
आर्थथक उन्नती करण्याच्या दृष्टीिे मत्स्ययव्ययवसाय द्रवभागाची प्रमुख उद्रिष्टे पुढीलप्रमाणे आिेत.
1. उपलब्ि जलसंपत्तीतूि अद्रिकाद्रिक मत्स्ययोत्पादि काढण्यास प्रोत्सािि व आर्थथक
सिाय्य दे णे.
2. मस्च्छमार वगध सामाद्रजक व आर्थथकदृष्टया मागासलेला असल्यामुळे या वगाचा आर्थथक
व सामाद्रजक द्रवकास घडवूि आणण्यात मदत करणे.
3. मस्च्छमारांिा व्ययवसाद्रयक द्रशक्षण दे ऊि त्यांची कायधक्षमता द्रवकद्रसत करणे.
३) सामान्य प्रशासि द्रवभाग (ओ. अँड एम) संकेतस्यथळ www.maharashtra.gov.in
4) सामान्य प्रशासि द्रवभाग (ओ. अँड एम) संकेतस्यथळ www.maharashtra.gov.in
5) कृद्रि व फलोत्पादि द्रवभागाचे कामकाज पार पाडण्याकरीता द्रवभागातील अद्रिकारी यांचेकडू ि
वापरले जाणारे अद्रिद्रियम/द्रियम, रेग्युलेशि, मॅन्युअल्स आद्रण अद्रभलेख इत्यादी सबंिीची माद्रिती
खालीलप्रमाणे आिे:१) मिाराष्र राज्य द्रवद्यापीठ अद्रिद्रियम, 1983 आद्रण स्यटॅ टयुट 1990
२) अ) मिाराष्र फळांचे रोपमळे (द्रियमि) अद्रिद्रियम, 1969
ब) मिाराष्र फळांचे रोपमळे (द्रियमि) द्रियम, 1976
3) अ) द्रबयाणे कायदा, 1966
ब) द्रबयाणे द्रियम, 1968
४) खत (द्रियंत्रण) आदे श, 1985
५) अ) द्रकटकिाशके कायदा, 1968
ब) द्रकटकिाशके द्रियम, 1971
६) मेमोरँडम व आटीकल्स

फ असोद्रसएशि

फ

अ) मिाराष्र राज्य द्रबयाणे मिामंडळ मयाद्रदत
ब) मिाराष्र कृद्रि उद्योग द्रवकास मिामंडळ मयाद्रदत
क) मिाराष्र राज्य द्रबज प्रमाणीकरण यंत्रणा
ड) वसंतराव िाईक कृद्रि व्ययवस्यथापि व प्रद्रशक्षण संस्यथा िागपूर
इ) मिाराष्र राज्य फलोत्पादि व औििी विस्यपती मंडळ
ई) छोटया शेतकऱयांचा कृद्रि व्ययापारी संघ
६)

द्रियद्रमत कामकाज पार पाडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र वगळता अन्य स्यवतंत्र अशी

द्रववरणपत्रे/दस्यताऐवज ठे वले जात िािीत.
७)

अिुिमांक ८ येथे िमूद केलेल्या सद्रमत्या आद्रण पद्ररिदा व्ययद्रतद्ररक्त द्रवद्रशष्ट अशी व्ययवस्यथा

याबाबतीत िािी.
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८)

त्यामध्ये दोि ककवा त्यापेक्षा जास्यत व्ययक्ती सदस्यय म्िणूि आिेत अशी कृद्रि व फलोत्पादि

प्रभागातील मंडळे , पद्ररिदा, सद्रमत्या आद्रण इतर संस्यथा खालीलप्रमाणे आिे त:१. मिाराष्र कृद्रि द्रशक्षण व संशोिि पद्ररिद, पुणे
२. मिाराष्र कृद्रि उद्योग द्रवकास मिामंडळ, मुंबई
३. मिाराष्र राज्य द्रबयाणे मिामंडळ, अकोला
४. मिाराष्र राज्य बीज प्रमाद्रणकरण यंत्रणा, अकोला
५. व्ययवस्यथापकीय संचालक, मिाराष्र मिाराष्र राज्य फलोत्पादि व औििी विस्यपती,
मंडळ
६. छोटया शेतकऱयांचा कृद्रि व्ययापार संघ
७. सद्रमत्या
अ) केंि शासि व भारतीय कृद्रि अिुसंिाि पद्ररिदेमाफधत अथधसिाय्य करण्यात येणाऱया
योजिांबाबतचे कृद्रि द्रवद्यापीठांच्या प्रस्यतावांिा मान्यता दे ण्याकरीता मुख्यसद्रचवांचे
अध्यक्षतेखालील सद्रमती.
ब) कृद्रि पुरस्यकार सद्रमती
क) राज्य कृद्रि ककमत व उत्पादि खचध सद्रमती
ड) खत (एस.एस.पी आद्रण द्रमश्र खते) ककमत सद्रमती
इ) ककमत आद्रण सुिारीत अवजारांचे प्रकार सद्रमती
ई) द्रबयाणे अद्रपल सद्रमती
फ) राज्यस्यतरीय पीक द्रवमा सद्रमती
ग) पीक साख्ख्यकी सद्रमती
ि) जागद्रतक व्ययापार संघटिा सद्रमती
जे) सर कुसरो वाद्रडया रस्यट
के) सर ससूि डे व्यिीड रस्यट
वरील मंडळे पद्ररिदा, सद्रमत्या आद्रण इतर संस्यथांच्या बैठका जितेसाठी खुल्या िािीत.
परंतु केंि शासिाच्या माद्रितीच्या अद्रिकार अद्रिद्रिय, 2005 अन्वये सदरिू बैठकीचे कायधवृत्त
मागणी करण्यात आल्यास ते सबंद्रित व्ययक्तीला उपलब्ि करूि दे ण्यात येईल.
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9) कृद्रि व पदु म द्रवभागातील अद्रिकारी आद्रण कमधचारी यांच्या दू रध्विी दर्थशकेबाबतची माद्रिती
खालीलप्रमाणे आिे.
कृद्रि प्रभाग
अ. अद्रिकारी/ कमधचाऱयाचे िाव

पदिाम

पदभार

दालि ि.

ि.
1

दू रध्विी

द्रवस्यतार

(कायालय)
श्री. एकिाथ डवले, भा.प्र.से.

प्रिाि सद्रचव

द्रवभागप्रमुख

509(द्रव)

22029342

3510

22025357
2

श्री. गणेश पाटील, भा.प्र.से.

सि सद्रचव

द्रिद्रवष्ठा व गुणद्रियंत्रण

545(द्रव)

22025963

3898

3

श्री. बा.द्रक.रासकर

सि सद्रचव

कृद्रि द्रवद्यापीठे

515(द्रव)

22024574

3526

/ कृद्रि समन्वय
4

श्रीमती स.द्रर.बांदेकर-दे शमुख

उप सद्रचव

कृद्रि आस्यथापिा

537(द्रव)

22025176

3636

5

श्री. िे .गो.म्िापणकर

उप सद्रचव

फलोत्पादि

539(द्रव)

22025436

3897

6

श्री. प्र.रा.कदम

उप सद्रचव

अथधसंकल्प

532(द्रव)

22024476

----

7

श्री. प्र.ज्ञा.सदांद्रशव

उप सद्रचव

द्रवद्रि

7

श्री. अ.द्रि.साखरकर

अवर सद्रचव

कृद्रि आस्यथापिा

519(द्रव)

22850595

----

8

श्री. उ.िा.चांद्रदवडे

अवर सद्रचव

द्रिद्रवष्ठा/ कृद्रि

533(द्रव)

22023116

----

----

द्रवद्यापीठे (आस्यथापिा)
9

श्री. श्री.चं.आंडगे

अवर सद्रचव

अथधसंकल्प

517(द्रव)

22836821

----

10 श्रीमती द्रिता कशदे

अवर सद्रचव

पीक द्रवमा 11-अे

535(द्रव)

22023713

----

11 द्ररक्त

अवर सद्रचव

17-अे

535(द्रव)

22023713

----

12 श्री. अ.द्रभ.मोरे

कक्ष अद्रिकारी/ प्रशा- 1

प्रशासि (खुि)

522(द्रव)

----

3690

13 श्री. मु.द्रव.पगारे

कक्ष अद्रिकारी/1-अे

द्रिद्रवष्ठा

535(द्रव)

22023116

---

14 श्री. सु.म.सकपाळ

कक्ष अद्रिकारी/2-अे

अथधसंकल्प

519(द्रव)

---

3450

15 श्रीमती अ.प्र.तुम्मुलवार

कक्ष अद्रिकारी/3-अे

कृद्रि द्रवस्यतार

539(द्रव)

22025426

----

16 श्री. म.सो.घाडगे

कक्ष अद्रिकारी/4-अे

कृद्रि योजिा

535(द्रव)

22025426

----

कृद्रि क्षेद्रत्रय (द्रवभागीय

525(द्रव)

22026547

----

525(द्रव)

22026547

---

535(द्रव)

22023116

----

535(द्रव)

22023116

----

535(द्रव)

22023116

----

(अ.का.)
17 श्री. अ.ज्ञा.लांडगे

कक्ष अद्रिकारी/5-अे

चौकशी)
17 श्रीमती व.मं.मेिेर

कक्ष अद्रिकारी/5-अे

कृद्रि क्षेद्रत्रय (द्रवभागीय
चौकशी)

18 श्रीमती रं .प्र.गवारी

कक्ष अद्रिकारी/6-अे

कृद्रि द्रवद्यापीठे
आस्यथापिा

19 श्रीमती द्रम.क.चौिरी

कक्ष अद्रिकारी/7-अे

कृद्रि द्रवद्यापीठे
अथधसंकल्प

20 श्री. म.सो.घाडगे

कक्ष अद्रिकारी/8-अे

िािाजी दे शमुख कृद्रि
संजीविी प्रकल्प

21 श्री. बा.म.आसोले

कक्ष अद्रिकारी/9-अे

फलोत्पादि

539(द्रव)

22025426

----

22 श्री. अ.कंु .चव्यिाण, स.क.अ.

कक्ष अद्रिकारी/10-अे

िैसर्थगक आपत्ती

539(द्रव)

22025426

----

कृद्रि समन्वय

548(द्रव)

----

----

(अ.का.)
23 श्री. द्रि.पो.थोरात

कक्ष अद्रिकारी/12-अे
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24 श्रीमती रु.रं .कपपळे

कक्ष अद्रिकारी/13-अे

फलो. रोपवाद्रटका

539(द्रव)

22025426

----

25 श्री. अ.शं.गोसावी

कक्ष अद्रिकारी/14-अे

रा.कृ.द्रव.यो.

519(द्रव)

----

----

26 द्ररक्त

कक्ष अद्रिकारी/15-अे

वगध-१ व वगध-२ ची

525(द्रव)

----

----

525(द्रव)

22026547

---

आस्यथापिा (कृद्रि क्षेत्रीय)
27 श्रीमती ज्योत्स्यिा अजुधि

कक्ष अद्रिकारी/16-अे

कक्ष अद्रिकारी

वगध-3 व वगध-4 ची
आस्यथापिा (कृद्रि क्षेत्रीय)

28 द्ररक्त

लेखा अद्रिकारी

लो.ले.स.(कृद्रि)

520(द्रव)

----

30 श्री. यो.का.कदम

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

द्रिद्रवष्ठा

533(द्रव)

22023116

----

द्रिद्रवष्ठा

533(द्रव)

22023116

----

अथधसंकल्प

519(द्रव)

----

3450

अथधसंकल्प

519(द्रव)

----

3450

कृद्रि द्रवस्यतार

543(द्रव)

22025426

----

कृद्रि द्रवस्यतार

543(द्रव)

22025426

----

कृद्रि योजिा

543(द्रव)

22025426

----

कृद्रि योजिा

543(द्रव)

22025426

----

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

कृद्रि क्षेद्रत्रय द्रवभागीय

525(द्रव)

22026547

----

5-अे

चौकशी

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

कृद्रि क्षेद्रत्रय द्रवभागीय

525(द्रव)

22026547

----

5-अे

चौकशी

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

कृद्रि द्रवद्यापीठे

535(द्रव)

22023116

----

6-अे

आस्यथापिा

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

कृद्रि द्रवद्यापीठे

535(द्रव)

22023116

----

6-अे

आस्यथापिा

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

द्रवद्यापीठ योजिा

535(द्रव)

22023116

----

द्रवद्यापीठ योजिा

535(द्रव)

22023116

----

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

िािाजी दे शमुख कृद्रि

533(द्रव)

22023116

----

8-अे

संजीविी प्रकल्प

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

िािाजी दे शमुख कृद्रि

533(द्रव)

22023116

----

8-अे

संजीविी प्रकल्प

1-अे
31 श्री. चं.म.दु बोले

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
1-अे

32 श्री. के.ज.जािव

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
2-अे

33 श्रीमती प्रज्ञा िवाळे

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
2-अे

34 श्री. रा.क.सावंत

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
3-अे

35 श्री. अ.का.शेख

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
3-अे

36 श्रीमती सु.प्र.संखे

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
4-अे

37 द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
4-अे

38 श्री. यो.बा.कांबळे
39 श्रीमती र.द्रि.सुवे
40 श्री. प्र.पां.खेडेकर
41 श्रीमती अ.ि.िरवडे
42 श्रीमती अ.अ.पाटील

7-अे
43 द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
7-अे

44 श्रीमती कां.का.पवार
45 श्रीमती स.द्रव.पाडावे
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46 श्री. स.गो.बोले

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

फलो. योजिा

543(द्रव)

22025426

----

आपत्ती सिाय्य

539(द्रव)

22025426

----

द्रपक द्रवमा योजिा

539(द्रव)

22025426

----

पीक द्रवमा योजिा

539(द्रव)

22025426

----

समन्वय

548(द्रव)

----

----

समन्वय

548(द्रव)

----

----

फलो. रोपवाद्रटका

543(द्रव)

22025426

----

फलो. रोपवाद्रटका

543(द्रव)

22025426

----

रा.कृ.द्रव.यो.

519(द्रव)

----

3450

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

वगध-1 व वगध-२ ची

525(द्रव)

22026547

----

15-अे

आस्यथापिा

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

वगध-1 व वगध-२ ची

525(द्रव)

22026547

----

15-अे

आस्यथापिा

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

वगध-1 व वगध-२ ची

525(द्रव)

22026547

----

16-अे

आस्यथापिा

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

वगध-1 व वगध-२ ची

525(द्रव)

22026547

----

16-अे

आस्यथापिा

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

खते

533(द्रव)

22023116

----

लोलेक (कृद्रि)

518(द्रव)

22845132

----

9-अे
47 श्री. अ.कंु .चव्यिाण

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
10-अे

48 श्री. रो.बु.खोकले

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
11-अे

49 श्रीमती साद्ररका सुवे

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
11-अे

50 श्री. म.कच.वालदे

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
12-अे

51 द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
12-अे

52 श्री. सु.पुं.पाटील

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
13-अे

53 श्री. िे .कृ.द्रिजाई

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
13-अे

54 श्रीमती वृ.यो.सांगळे

सिायक कक्ष अद्रिकारी/
14-अे

55 श्री. मं.मो.कोचरे कर
56 श्री. खे.तु.सलाम
57 श्री. द्रश.चं.घुगे
58 श्रीमती का.द्रश.साळसकर
59 श्री. र.गु.कशदे

17-अे
60 श्री. ग्या.मा.पवार

सिायक कक्ष अद्रिकारी/

61 श्री. द्रि.चं.ठाकरे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/1-अे

62 श्री. सु.बा.पवळ

द्रलद्रपक-टं कलेखक/2-अे

63 श्रीमती द्रदद्रपका गव्यिाणे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/3-अे

543(द्रव)

22025426

----

64 श्रीमती रा.द्रि.आंिळे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/4-अे

543(द्रव)

22025426

----

65 श्री. ज.पो.रिांगडाले

द्रलद्रपक-टं कलेखक/5-अे

525(द्रव)

22026547

----

66 श्री. द्रि.अ.ढोरे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/5-अे

525(द्रव)

22026547

----

67 श्रीमती भाविा वाख

द्रलद्रपक-टं कलेखक/6-अे

535(द्रव)

22023116

----

68 द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक/7-अे

535(द्रव)

22023116

----

69 श्रीमती ल.द्रि.कशदे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/8-अे

533(द्रव)

22023116

----

70 श्री. सु.सं.जािव

द्रलद्रपक-टं कलेखक/9-अे

539(द्रव)

22025426

----
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22023116
3450

71 श्री. प्र.मो.गाडगे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/10-अे

539(द्रव)

22025426

----

72 श्री. गौरव चौिरी

द्रलद्रपक-टं कलेखक/10-अे

539(द्रव)

22025426

----

73 श्री. द्रभ.द्रव.िेवरे कर

द्रलद्रपक-टं कलेखक/11-अे

539(द्रव)

22025426

----

74 श्री. द.प्र.कदम

द्रलद्रपक-टं कलेखक/12-अे

548(द्रव)

----

----

75 श्रीमती रु.र.कशदे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/13-अे

543(द्रव)

22025426

76 द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक/14-अे

77 श्री. िे .ज.गिाणे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/15-अे

525(द्रव)

22026547

---

78 श्री. सु.अ.कोकाटे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/15-अे

525(द्रव)

22026547

---

79 श्री. ि.पो.कशदे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/16-अे

525(द्रव)

22026547

---

80 द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक/17-अे

533(द्रव)

22023116

---

81 श्री. रा.र.सोिावणे

द्रलद्रपक-टं कलेखक/

518(द्रव)

22845132

---

22025357

---

3450

लोलेक (कृद्रि)
82 श्रीमती द्रश.द्रव.दळवी

द्रलद्रपक-टं कलेखक / प्र.स.
(कृद्रि) यांचे कायालय

राज्य कृ वष मूल्य आयोग कक्ष
अ. अद्रिकारी/ कमधचाऱयाचे

पदिाम

पदभार

दालि ि.

ि. िाव
1

द्ररक्त

दू रध्विी

द्रवस्यतार

(कायालय)
सिसंचालक

राज्य कृद्रि मूल्य

---

22665063

---

---

22665063

---

---

22665063

----

---

22665063

---

---

22665063

---

---

22665063

---

---

22665063

---

---

22665063

---

---

22665063

---

---

22665063

---

आयोग कक्ष
2

द्ररक्त

उपसंचालक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

3

श्री. द्रम.दे .कांबळे

संशोिि अद्रिकारी

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

4

श्रीमती अं.अ.पोटे

संशोिि सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

5

श्रीमती म.दे .घोि

संशोिि सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

6

श्रीमती तृ.द्रग.पाटील

सांस्ख्यकी सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

7

श्रीमती अ.द्रव.भावसार

सांस्ख्यकी सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

8 श्री.सु.म.आंबक
े र

सांस्ख्यकी सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

9

श्री. ग.शं.कापकर

सांस्ख्यकी सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष

10 श्री. द्रव.य.कदम

सांस्ख्यकी सिायक

राज्य कृद्रि मूल्य
आयोग कक्ष
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पशुसंिधधन, दुग्धव्यिसाय प्रभाग
अ.

अद्रिकारी/ कमधचाऱयाचे

ि.

िाव

पदिाम

पदभार

दालि ि.

दू रध्विी

द्रवस्यतार

(का)

1

श्री. जे.पी.गुप्ता, भा.प्र.से.

प्रिाि सद्रचव

द्रवभागप्रमुख

524(द्रव)

22027018

3512

2

श्री. मा.आ.गुट्टे

सि सद्रचव

पदु म-1, पदु म-2,

515(द्रव)

22027639

3518

546(द्रव)

22813350

3373

पदु म-4

519(द्रव)

22836821

3450

पदु म-3, पदु म-4,
पदु म-16, म्िापसू
(पदु म)
3

श्री. द्रि.भा.मराळे

उप सद्रचव

पदु म-5, पदु म-6,
पदु म-8, पदु म-9,
पदु म-10, पदु म-17

4

श्री. संजय डोईजोडे

सिायक आयुक्त
पशुसंविधि/
अवर सद्रचव

5

श्री द्रव.तु.कदम

अवर सद्रचव

पदु म-3

519(द्रव)

22836821

---

6

श्रीमती शा.द्रव.दबडे

अवर सद्रचव

पदु म-8

517(द्रव)

---

3450

7

श्रीमती शा.द्रव.दबडे

अवर सद्रचव (अ.का.)

पदु म-9

520(द्रव)

22845132

---

8

श्रीमती शा.द्रव.दबडे

अवर सद्रचव (अ.का.)

पदु म-10

518(द्रव)

22845132

---

9

श्री. संजय सविे

अवर सद्रचव

पदु म-5

530(द्रव)

----

----

10

श्री. मा.उ.पाटील

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-1

518(द्रव)

22845132

----

11

श्रीमती चं.दे .गाद्रवत

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-2

518(द्रव)

22845132

----

12

श्रीमती अं.अ.साद्रदकले

कक्ष अद्रिकारी (अ.का.)

पदु म-6

546(द्रव)

22026547

----

13

श्रीमती स्यव.अ.चव्यिाण

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-16

520(द्रव)

22845132

----

14

श्रीमती अं.अ.साद्रदकले

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-17

546(द्रव)

---

----

(पदु म समन्वय)
15

श्री. सं.द्रश.द्रिळे

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-1

518(द्रव)

22845132

----

16

श्री. योगेश येलमार

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-1

518(द्रव)

22845132

----

17

द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-1

518(द्रव)

22845132

----

18

श्री. अ.ि.पवार

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-2

519(द्रव)

---

----

19

श्री. अ.अ.खोत

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-3

520(द्रव)

22845132

----

20

द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-3

520(द्रव)

22845132

----

21

श्रीमती म.ग.घाग

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-4

519(द्रव)

----

----

22

द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-5

530(द्रव)

----

----

23

श्री. सु.श्री.जोशी

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-6

525(द्रव)

22026547

----
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24

श्री. भु.बा.कचताकोटे

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-6

525(द्रव)

22026547

----

25

श्री. गौ.िा.चव्यिाण

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-8

517(द्रव)

----

---

26

द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-8

517(द्रव)

----

---

27

श्री. सा.अ.सोिावणे

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-9

518(द्रव)

22845132

---

28

श्रीमती द्रिद्रशगंिा कुमार

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-9

520(द्रव)

22845132

---

29

श्रीमती सो.अ.बाबर

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-10

518(द्रव)

22845132

---

30

श्री. स.द.घाटावकर

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-10

518(द्रव)

22845132

---

31

श्री. द्रव.द.टे के

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-16

520(द्रव)

22845132

---

32

श्री. इं.िा.घुले

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-16

520(द्रव)

22845132

---

33

द्ररक्त

सिायक कक्ष अद्रिकारी

पदु म-17

543(द्रव)

---

---

34

श्री. उ.दु .लेंडवे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-1

518(द्रव)

22845132

---

35

द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-2

518(द्रव)

36

श्री. द्रि.प्र.गणवीर

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-3

520(द्रव)

37

द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-4

519(द्रव)

---

38

श्री. द्रव.त्र्यं.सोिावणे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-5

530(द्रव)

---

39

श्रीमती द्रिता कोळी

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-6

525(द्रव)

---

40

श्री. चं.सु.आसोले

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-8

518(द्रव)

22845132

---

41

श्रीमती वा.सुं.पवार

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-9

520(द्रव)

22845132

---

42

श्री. द्रव.द्रद.मोरे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-10

517(द्रव)

----

---

43

श्री. अ.अ.गोवळकर

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-16

520(द्रव)

22845132

---

44

द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक

पदु म-17

45

श्री. द.द्रश.सोिटक्के

द्रलद्रपक-टं कलेखक

प्र.स. (पदु म) यांचे

--22845132

---

--524(द्रव)

---

कायालय

मत्स्यव्यवसाय प्रभाग
अ.ि.

अद्रिकाऱयाचे िाव

पदिाम

पदभार

दालि ि.

दू रध्विी

द्रवस्यतार

िमांक
1

श्री. पराग जैि, भा.प्र.से.

प्रिाि सद्रचव

22836819

(मत्स्ययव्ययवसाय)
2

श्री. श्री.ज.शास्त्री

उप सद्रचव

पदु म-12,

(मत्स्ययव्ययवसाय)

पदु म-13,

531(द्रव)

22026169

3521

पदु म-14
3

श्रीमती अ.अ.जािव

अवर सद्रचव (अ.का.) पदु म-14

532(द्रव)

----

----

4

श्री. सु.स.िाटे कर

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-12

532(द्रव)

----

----

5

श्रीमती अ.अ.जािव

कक्ष अद्रिकारी

पदु म-13

532(द्रव)

----

----
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कृ षि व पदुम षवभाग- आ्थापना/ रोख शाखा/ नोंदणी शाखा
अ.

अद्रिकारी/ कमधचाऱयाचे

ि.

िाव

1

श्रीमती स.द्रर.बांदेकर-

पदिाम
उप सद्रचव

दे शमुख

पदभार
आस्यथापिा/ रोख

दालि

दू रध्विी

द्रवस्यतार

ि.

(का)

537 (द्रव)

22025176

3636

515 (द्रव)

22850595

----

शाखा/ िोंदणी
शाखा

2

श्री. अ.द्रि.साखरकर

अवर सद्रचव

आस्यथापिा/ रोख
शाखा/ िोंदणी
शाखा

3

श्री. अ.द्रभ.मोरे

कक्ष अद्रिकारी

आस्यथापिा

522 (द्रव)

----

3690

4

श्री. रा.द.िाडकणी

सिायक कक्ष अद्रिकारी

आस्यथापिा

522 (द्रव)

----

3690

5

श्रीमती ि.सं.वायंगणकर

सिायक कक्ष अद्रिकारी

आस्यथापिा

522 (द्रव)

----

3690

6

श्री. द्रव.चं.पतयाि

सिायक कक्ष अद्रिकारी

आस्यथापिा

522 (द्रव)

3690

7

श्री. द्रम.दा.चौिरी

सिायक कक्ष अद्रिकारी

रोखशाखा

513 (द्रव)

3520

8

श्री. पां.ग.मडके

सिायक कक्ष अद्रिकारी

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

9

श्री. म.िा.द्रबडये

सिायक कक्ष अद्रिकारी

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

10

श्री. प्र.प.बगाडे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

आस्यथापिा

522 (द्रव)

3690

11

द्ररक्त

द्रलद्रपक-टं कलेखक

आस्यथापिा

522 (द्रव)

3690

12

श्री. िा.गो.मिाजि

द्रलद्रपक-टं कलेखक

रोख शाखा

513 (द्रव)

---

3520

13

श्री. यु.स.सावंत

द्रलद्रपक-टं कलेखक

रोख शाखा

513 (द्रव)

---

3520

14

श्री. द्रश.गं.डोंगरे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

रोख शाखा

513 (द्रव)

---

3520

15

श्रीमती अ.मं.आचरे कर

द्रलद्रपक-टं कलेखक

रोख शाखा

513 (द्रव)

---

3520

16

श्रीमती ि.श.पंडागे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

रोख शाखा

513 (द्रव)

---

3520

17

श्री. द्रज.प्र.गोरे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

18

श्री. सु.ए.पेडणेकर

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

19

श्री. रं .सं.गंभीरे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

20

श्री. पं.सु.यादव

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

21

श्री. द्रदगंबर खोमणे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

22

श्री. रा.भ.खरात

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

23

श्री. करीम पठाण

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

24

श्रीमती गीतांजली कशदे

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---

25

श्रीमती द्रि.द्रव.रामपूरकर

द्रलद्रपक-टं कलेखक

िोंदणी शाखा

530 (द्रव)

---

---
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१०)

द्रिरद्रिराळ्या संवगातील पदांवर काम करणारे अद्रिकारी आद्रण कमधचारी यांिा सामान्य

प्रशासि द्रवभाग आद्रण द्रवत्त द्रवभागामाफधत मंजूर करण्यात आलेल्या वेतिश्रेण्याप्रमाणे माद्रसक वेति
द्रमळते. त्याचप्रमाणे राज्य शासकीय कमधचाऱयांिा सद्यस्स्यथतीत अिुज्ञय
े असलेले भत्ते द्रमळतात.
द्रिवृत्तीद्रवियक द्रियम आद्रण द्रिवृत्ती उपदाि द्रियम यािुसार कमधचारी द्रिवृत्त झाल्यािंतर
द्यावयाच्या रकमा अदा केल्या जातात.
11)

सि २०२2-20२3 या आर्थथक विात कृद्रि, फलोत्पादि आद्रण द्रवद्यापीठे संबंद्रित

अथधसंकस्ल्पत तरतुदींचे द्रवतरण, शासि द्रिणधय कृद्रि व पदु म द्रवभाग िमांक अंदाज-2022/
प्र.ि.42/2-अे, द्रद.5.4.2022 अन्वये संबंद्रित द्रियंत्रक अद्रिकाऱयांिा केलेले आिे.
पशुसंविधि आद्रण दु ग्िव्ययवसाय यांचेशी संबंद्रित अथधसंकस्ल्पत तरतुदींचे द्रवतरण, शासि
द्रिणधय कृद्रि व पदु म द्रवभाग िमांक लेखािु-2022/प्र.ि.६१/पदु म-१६, द्रद.२०.४.२०२२ अन्वये
स्यवतंत्रपणे करण्यात आलेले आिे.
12)

कृद्रि व फलोत्पादि प्रभागाच्या अथधसिाय्यद्रवियक योजिांकद्ररता असलेला द्रििी व सदर

योजिांच्या लाभा्यांची संख्या/ उद्रिष्टे याबाबतची तपशीलवार माद्रिती, कृद्रि आयुक्तालयाच्या
http://www.krishi.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्यथळावर उपलब्ि आिे.
13)

कृद्रि द्रवभागाच्या क्षेद्रत्रय स्यतरावरील अद्रिकाऱयांमाफधत खालील परवािे द्रदले जातात
1) फळरोपवाद्रटकेची स्यथापिा
२) खत द्रविी
३) द्रकटकिाशकांचे उत्पादि व द्रविी
४) द्रबयाणे द्रविी
पशुसंविधि प्रभागाच्या क्षेद्रत्रय स्यतरावरील अद्रिकाऱयांमाफधत खालील परवािे द्रदले जातात.
1) Pet Shop
2) Dog Breeding
मत्स्ययव्ययवसाय प्रभागाच्या क्षेद्रत्रय स्यतरावरील अद्रिकाऱयांमाफधत मासेमारी कद्ररता परवािे द्रदले

जातात.
14)

जितेला माद्रिती उपलब्ि करुि दे ण्यासाठी म्िणूि द्रवद्रशष्ट प्रकारची इलेक्रॉद्रिक साििे

द्रवभागामध्ये ठे वलेली िािीत. तथाद्रप, माद्रितीसाठी द्रवभागाच्या खालील संकेतस्यथळावर संपकध
सािण्यात यावा.
15)

कृद्रि व फलोत्पादि प्रभागामध्ये मंत्रालयीि स्यतरावर माद्रिती प्राप्त करुि घेण्याकद्ररता

जितेसाठी ग्रंथालय ककवा वाचिालयाची सुद्रविा उपलब्ि करुि द्रदलेली िािी. तथाद्रप, कृद्रि व पदु म
क्षेत्रासंबंिीची आवश्यक ती माद्रिती, संबंद्रित अजधदारास केंि शासिाच्या माद्रितीचा अद्रिकार
अद्रिद्रियम, 2005 मिील तरतुदीिुसार पुरद्रवण्यात येईल.
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16)

कृद्रि व फलोत्पादि प्रभागामध्ये सिाय्यक माद्रिती अद्रिकारी, माद्रिती अद्रिकारी आद्रण अद्रपलीय

प्राद्रिकारी यांच्या द्रियुक्त्या यापूवी केलेल्या असूि त्यांची माद्रिती खालीलप्रमाणे आिे:कायासि िमांक व

पदद्रिदे द्रशत राज्य सिाय्यक पदद्रिदे द्रशत राज्य जि माद्रिती अद्रिकारी

पदद्रिदे द्रशत शासकीय

द्रविय

जि माद्रिती अद्रिकारी

अद्रपलीय प्राद्रिकारी

(दालि िमांक व दु रध्विी )

(दालि िमांक व दु रध्विी
कृिी व फलोत्पादि
1

2

3

1-अे

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (1अे)

सि/ उप सद्रचव

द्रबयाणे, द्रिद्रवष्ठा पुरवठा कायासि 1 अे

दालि ि. 535(द्रवस्यतार)

(द्रिद्रवष्ठा व गुणद्रियंत्रण)

व गुणद्रियंत्रण

दू रध्विी ि. 22023713

10-अे

ज्येष्ठ सिायक,

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/कक्ष अद्रिकारी (10अे)

िवामाि पीक पद्ररस्स्यथती कायासि 10 अे

दालि ि. 539 (द्रवस्यतार)

व िैसर्थगक आपत्ती

दू रध्विी ि. 22025426

राज्य कृद्रि मूल्य आयोग संशोिि अद्रिकारी,

सि संचालक

(शेतमाल भाव सद्रमती)

राज्य कृद्रि मूल्य आयोग

शेतमाल भाव सद्रमती कक्ष, एच.सी.द्रदिशॉ

एच.सी.द्रदिशॉ द्रबल्डींग,

द्रबल्डींग, दु सरा मजला, िॉर्थिमि सकधल,

दु सरा मजला, िॉर्थिमि

फोटध , मुंबई - 400 001

सकधल, फोटध ,

दू रध्विी ि.22665063

दालि ि. 545(द्रवस्यतार)
दू रध्विी ि. 22025963

मुंबई - 400 001
4

17-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (17अे)

रासायद्रिक व सेंद्रिय

कायासि 17 अे

दालि ि. 535(द्रवस्यतार)

खते, कीटकिाशके,

दू रध्विी ि. 22023713

जैद्रवक खते, माती
पद्ररक्षण प्रयोगशाळा,
मिाबीज, मिाराष्र कृद्रि
उद्योग द्रवकास मिामंडळ
5

11-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (11अे)

सि / उप सद्रचव (क्षेत्रीय

पीक द्रवमा योजिा,

कायासि 11 अे

दालि ि. 535 (द्रवस्यतार)

आस्यथापिा कृिी प्रभाग )

दू रध्विी ि. 22023713

दालि ि. 537 (द्रवस्यतार)

गोपीिाथ मुंडे अपघात

6

7

द्रवमा योजिा, पीएम

दू रध्विी ि. 22025176

द्रकसाि सन्माि योजिा

द्रवस्यतार ि. 22793636

2-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (2अे)

सि/उप सद्रचव

कृद्रि प्रभाग -अथधसंकल्प, कायासि 2 अे

दालि ि. 519 (द्रवस्यतार)

(अथधसंकल्प व द्रियोजि)

द्रियोजि व सद्रियंत्रण

दू रध्विी ि. 22793450

4-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (4अे)

केंि व राज्य पुरस्यकृत

कायासि 4 अे

दालि ि. 541 (द्रवस्यतार)

पीक संविधि योजिा

दू रध्विी ि. 22025426
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दालि ि. 532 (द्रवस्यतार)
दू रध्विी ि. 22024476

कायासि िमांक व

पदद्रिदे द्रशत राज्य सिाय्यक पदद्रिदे द्रशत राज्य जि माद्रिती अद्रिकारी

पदद्रिदे द्रशत शासकीय

द्रविय

जि माद्रिती अद्रिकारी

अद्रपलीय प्राद्रिकारी

(दालि िमांक व दु रध्विी )

(दालि िमांक व दु रध्विी
8

8-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (8अे)

िािाजी दे शमुख कृद्रि

कायासि 8 अे

दालि ि. 535 (द्रवस्यतार)

संजीविी प्रकल्प, कृद्रि

दू रध्विी ि. 22023116

यांद्रत्रकीकरण उप
अद्रभयाि, राज्य पुरस्यकृत
यांद्रत्रकीकरण योजिा,
विशेती उप अद्रभयाि
9

14-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (14अे)

राष्रीय कृद्रि द्रवकास

कायासि 14 अे

दालि ि. 539 (द्रवस्यतार)

योजिा, मिाडीबीटी
10

दू रध्विी ि. 22025426

3-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (3अे)

सि / उप सद्रचव

कृद्रि द्रवस्यतार, प्रद्रशक्षण

कायासि 3 अे

दालि ि. 539 (द्रवस्यतार)

(फलोत्पादि)

दू रध्विी ि. 22025426
11

9-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (9अे)

फलोत्पादि

कायासि 9 अे

दालि ि. 539 (द्रवस्यतार)

दालि ि. 539(द्रवस्यतार)
दू रध्विी ि. 22025436

दू रध्विी ि. 22025426
12

13-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (13अे)

फलोत्पादि

कायासि 13 अे

दालि ि. 539 (द्रवस्यतार)

फळरोपवाद्रटका
13

दू रध्विी ि. 22025426

लोलेक (कृद्रि)

ज्येष्ठ सिायक,

लेखा अद्रिकारी

द्रवद्रियोजि लेखे व

कायासि

दालि ि. 520 (द्रवस्यतार)

वाद्रणज्य लेखा अिवाल,

दू रध्विी ि. 22025426

अंतगधत लेखा परीक्षण
14

6-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (6अे)

सि / उप सद्रचव (कृिी

कृद्रि द्रवद्यापीठांच्या

कायासि 6 अे

दालि ि. 535 (द्रवस्यतार)

द्रवद्यापीठे , सावधजद्रिक

दू रध्विी ि. 22023713

उपिम व समन्वय)

आस्यथापिा द्रवियक बाबी
15

7-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (7 अे)

दालि ि. 515 (द्रवस्यतार)

कृद्रि द्रवद्यापीठांच्या

कायासि 7 अे

दालि ि. 535 (द्रवस्यतार)

दू रध्विी ि.

दू रध्विी ि. 22023713

द्रवस्यतार ि. 22793897

जद्रमिी, द्रवकास काये,
अथधसंकल्प
16

12-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव /कक्ष अद्रिकारी (12 अे)

कृद्रि प्रभागातील

कायासि 12 अे

दालि ि. 548 (द्रवस्यतार)

समन्वयाच्या सवध बाबी
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कायासि िमांक व

पदद्रिदे द्रशत राज्य सिाय्यक पदद्रिदे द्रशत राज्य जि माद्रिती अद्रिकारी

पदद्रिदे द्रशत शासकीय

द्रविय

जि माद्रिती अद्रिकारी

अद्रपलीय प्राद्रिकारी

(दालि िमांक व दु रध्विी )

(दालि िमांक व दु रध्विी
17

5-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (5 अे)

सि / उप सद्रचव (क्षेत्रीय

कृद्रि क्षेद्रत्रय द्रवभागीय

कायासि 5 अे

दालि ि. 524 (द्रवस्यतार)

आस्यथापिा कृिी प्रभाग )

दू रध्विी ि. 22026547

दालि ि. 537 (द्रवस्यतार)

चौकशी
18

15-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (15अे)

दू रध्विी ि. 22025176

क्षेद्रत्रय कृद्रि

कायासि 15 अे

दालि ि. 524 (द्रवस्यतार)

द्रवस्यतार ि. 22793636

आस्यथापिेवरील

दू रध्विी ि. 22026547

राजपद्रत्रत अद्रिकाऱयांच्या
आस्यथापिाद्रवियक बाबी
19

16-अे

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (16अे)

क्षेद्रत्रय कृद्रि

कायासि 16 अे

दालि ि. 524 (द्रवस्यतार)

आस्यथापिेवरील

दू रध्विी ि. 22026547

अराजपद्रत्रत अद्रिकारी/
कमधचाऱयांच्या
आस्यथापिाद्रवियक बाबी
20

21

प्रशासि-1

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (प्रशा-1)

कृद्रि व पदु म द्रवभाग

कायासि प्रशासि 1

दालि ि. 522 (द्रवस्यतार)

(खुि) येथील

दू रध्विी ि. 22850595

आस्यथापिाद्रवियक बाबी

द्रवस्यतार ि. 22793690

प्रशासि-2 (िोंदणी

सिायक प्रभारी िोंदणी

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (प्रशा-2)

शाखा)

शाखा,

दालि ि. 530 (द्रवस्यतार)

कृद्रि व पदु म द्रवभाग

दू रध्विी ि. 22850595

(खुि) येथील गट-ड
संवगातील कमधचाऱयांचे
कामकाज द्रियंत्रण,
जडवस्यतू िोंदविी,
साििसामुग्री खरे दी/
पुरवठा इ.
22

प्रशासि-3 (रोखशाखा)

रोखलेखापाल

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी (प्रशा-3)

कृद्रि व पदु म द्रवभाग

दालि ि. 513 (द्रवस्यतार)

(खुि) येथील अद्रिकारी/

दू रध्विी ि. 22850595

कमधचारी यांच्या

द्रवस्यतार ि. 22793520

वेतिद्रवियक बाबी
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कायासि िमांक व

पदद्रिदे द्रशत राज्य सिाय्यक पदद्रिदे द्रशत राज्य जि माद्रिती अद्रिकारी

पदद्रिदे द्रशत शासकीय

द्रविय

जि माद्रिती अद्रिकारी

अद्रपलीय प्राद्रिकारी

(दालि िमांक व दु रध्विी )

(दालि िमांक व दु रध्विी
पशुसंविध ि
23

पदु म-1

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी

सि / उप सद्रचव

पशुसंविधि द्रवभागातील

कायासि पदु म-1

(पदु म-1)

(पशुसंविधि) दालि ि.

गट-अ ते गट-ड

दालि ि. 518 (द्रवस्यतार)

515 (द्रवस्यतार)

संवगाशी संबंद्रित सवध

दू रध्विी ि.22845132

दू रध्विी - 22027639

आस्यथापिाद्रवियक बाबी
24

पदु म-2
राज्यस्यतरीय योजिा,
द्रजल्िा वार्थिक योजिा,
केंि व राज्य पुरस्यकृत
योजिा, केंि पुरस्यकृत
योजिा (100%)

25

पदु म-3

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी

पुण्यश्लोक अद्रिल्यादे वी कायासि पदु म-3

(पदु म-3)

मिाराष्र मेंढी व शेळी

दालि ि. 520 (द्रवस्यतार)

द्रवकास मिामंडळाशी

दू रध्विी ि. 22836821

संबंद्रित सवध कामकाज.
26

पदु म-4

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव/ कक्ष अद्रिकारी

कायासि पदु म-4

(पदु म-4)
दालि ि. 519 (द्रवस्यतार)
दू रध्विी ि. 22836821

27

28

पदु म-16

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

पदु म प्रभागाशी संबंद्रित

कायासि पदु म-16

(पदु म-16)

सवध अथधसंकल्प द्रवियक

दालि ि. 520 (द्रवस्यतार)

बाबी

दू रध्विी ि. 22845132

पदु म-5

ज्येष्ठ सिायक, कायासि

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

पदु म प्रभागातील

लोकलेखा सद्रमती कक्ष

(लो.ले.स.पदु म)

लोकलेखा सद्रमती

(पदु म)

दालि ि.530 (द्रवस्यतार),

द्रवियक सवध बाबी,

दू रध्विी

द्रवद्रियोजि लेखा,
द्रवभागांतगधत
लेखापरीक्षण
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कायासि िमांक व

पदद्रिदे द्रशत राज्य सिाय्यक पदद्रिदे द्रशत राज्य जि माद्रिती अद्रिकारी

पदद्रिदे द्रशत शासकीय

द्रविय

जि माद्रिती अद्रिकारी

अद्रपलीय प्राद्रिकारी

(दालि िमांक व दु रध्विी )

(दालि िमांक व दु रध्विी
दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास
29

पदु म-6

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

सि / उप सद्रचव

दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास

कायासि पदु म-6

(पदु म-6)

(दु ग्िव्ययवसाय)

द्रवभागातील गट-अ ते

दालि ि. 533 (द्रवस्यतार),

गट-ड यांच्या

दू रध्विी ि. 22821374

सेवाद्रवियक बाबी
30

पदु म-8

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

दु ग्िव्ययवसाय द्रवकास

कायासि पदु म-8

(पदु म-8)

द्रवभागामाफधत

दालि ि. 518 (द्रवस्यतार),

राबद्रवण्यात येणाऱया सवध

दू रध्विी ि. 22793198

दालि ि. 545 (द्रवस्यतार)
दू रध्विी – 22813350

केंि/ राज्य/ द्रजल्िा
वार्थिक योजिा
31

पदु म-9

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

कायासि पदु म-9

(पदु म-9)
दालि ि. 520 (द्रवस्यतार),
दू रध्विी ि. 22845132

32

पदु म-10

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

मुंबई व मुंबई उपिगर ,

कायासि पदु म-9

(पदु म-9)

पालघर व दापचरी

दालि ि. 520 (द्रवस्यतार),

येथील जमीि प्रकरणे व

दू रध्विी ि. 22845132

अिुिंद्रगक कामकाज
33

पदु म-17

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

पदु म प्रभागातील

कायासि पदु म-17

(पदु म-17)

समन्वयाच्या सवध बाबी

दालि ि. 545 (द्रवस्यतार),
दू रध्विी ि. 22794022

मत्स्ययव्ययवसाय
34

पदु म-12

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

सि / उप सद्रचव

मत्स्ययव्ययवसाय

कायासि पदु म-12

(पदु म-12)

(मत्स्ययव्ययवसाय ) दालि

द्रवभागातील गट-अ ते

दालि ि. 532 (द्रवस्यतार),

ि. 531 (द्रवस्यतार)

गट-ड संवगाच्या

दू रध्विी ि. 22024476

दू रध्विी – 22026169

आस्यथापिा द्रवियक सवध
बाबी.
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कायासि िमांक व

पदद्रिदे द्रशत राज्य सिाय्यक पदद्रिदे द्रशत राज्य जि माद्रिती अद्रिकारी

पदद्रिदे द्रशत शासकीय

द्रविय

जि माद्रिती अद्रिकारी

अद्रपलीय प्राद्रिकारी

(दालि िमांक व दु रध्विी )

(दालि िमांक व दु रध्विी
35

36

पदु म-13

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

तलाव द्रवियक सवध बाबी. कायासि पदु म-13

(पदु म-13)

मत्स्ययबीज केंिाच्या

दालि ि. 532 (द्रवस्यतार),

अिुिंगािे सवध बाबी

दू रध्विी ि. 22821374

पदु म-14

ज्येष्ठ सिायक,

अवर सद्रचव / कक्ष अद्रिकारी

प्रिािमंत्री मत्स्ययसंपदा

कायासि पदु म-14

(पदु म-14)

योजिेची अंमलबजावणी.

दालि ि. 533 (द्रवस्यतार),

NCDC द्रवियक सवध

दू रध्विी ि. 22023713

बाबी. बंदरे /Jetty यांची
FIDF/ NABARD
योजिेंतगधत बांिकामे.

17)

द्रिरंक
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