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करण्यासाठी तज्ञ षनयुक्ती करणेबाबत
महाराष्ट्र र्ासन
कृिी, पर्ुसंिर्गन, दु ग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभाग,
र्ासन षनणगय क्र.नषनयुक्ती -2019/(प्र.नक्र.न63/19)/2-अे,
मादाम कामा मागग, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मंत्रालय षि्तार भिन, मुंबई-400032,
षदनांक :- 16 जुल,ै 2019
संदभग :

षनती आयोगाचे क्र.न Q-11050/28/2019-Agri. FTS : 27795 षद.न 01.न07.न2019 चे
कायालयीन आदे र्.न

प्र्तािना :
षनती आयोगाच्या संदभार्ीन कायालयीन आदे र्ानुसार दे र्ात कृिी क्षेत्रामध्ये

आमूलाग्र

पषरितगन घडिून र्ेतकऱयांच्या उत्सपन्नात िाढ करण्यासाठी षिषिर् उपाययोजना करण्यासाठी दे र्ातील
षिषिर् राजयांच्या सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा समािेर् असलेली उच्च अषर्कार सषमती ्थापन
करण्यात आली असून सदर सषमतीचे षनमंत्रक म्हणून मा.न मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राजय यांची षनयुक्ती
करण्यात आली आहे.न
राजय र्ासनाने र्ेतकऱयाचे उत्सपन्न िाढषिण्यासाठी आतापयंत अनेक उपाययोजना कायान्िीत
केल्या आहेत.न उपरोक्त सषमतीच्या अनुिंगाने कृिी षिभागास सल्ला दे ण्यासाठी अनुभिी ि तज्ञ व्यक्ती
यांची षनयुक्ती करण्याची बाब र्ासनाच्या षिचारार्ीन होती.न
र्ासन षनणगय:
राजयातील कृिी क्षेत्रात षिषिर् उपाययोजना करण्यासाठी कृिी षिभागास मागगदर्गन ि सल्ला
दे ण्यासाठी श्री.न उमेर् चंद्र सरंगी, माजी अपर मुख्य सषचि, कृिी (भाप्रसे सेिाषनिृत्त) आषण अध्यक्ष,
नाबाडग यांची अनुभिी ि तज्ञ म्हणून षनयुक्ती करण्यात येत आहे.न सदर षनयुक्ती संदभातील अटी, र्ती
ि अन्य बाबी खालील प्रमाणे षिषहत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.न
2.न

सदरची षनयुक्ती प्रथमत: तीन मषहन्यांसाठी करण्यात येत आहे.न

सदरची मुदत ही

आिश्यकतेनुसार िेळोिेळी िाढषिण्यात येईल.न
3.न

श्री.न उमेर् चंद्र सरंगी, माजी अपर मुख्य सषचि, कृिी ि अध्यक्ष, नाबाडग (भाप्रसे सेिाषनिृत्त) हे

भारतीय प्रर्ासन सेित
े ील तत्ससम श्रेणीच्या सद्याला लागू असेल अर्ा दराने प्रिास भत्ता ि दै षनक
भत्ता आषण इतर बाबींसाठी झालेला खचग षमळण्यास पात्र राहतील.न

र्ासन षनणगय क्रमांकः षनयुक्ती -2019/(प्र.नक्र.न63/19)/2-अे,

4.न

याकषरता लागणारा खचग, भत्ते ि इतर खचग हे आयुक्त, कृषि यांच्याकडे उपलब्र् असलेल्या

तरतुदीतून भागषिण्यात यािा.न
5.न

सदर र्ासन षनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201907161441441701 असा आहे.न

हा आदे र्

षडजीटल ्िाक्षरीने साक्षांषकत करून काढण्यात येत आहे.न
महाराष्ट्राचे राजयपाल यांच्या आदे र्ानुसार ि नांिाने,
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(डॉ.न षकरण पाटील)
उपसषचि,महाराष्ट्र र्ासन
प्रषत,
1) मा.न मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सषचि.न
2) मा.न राजयमंत्री, कृषि यांचे खाजगी सषचि.न
3) मा.न मुख्य सषचि, मंत्रालय, मुंबई.न
4) प्रर्ान सषचि, मुख्यमंत्री कायालय, मंत्रालय, मुंबई.न
5) कुलगुरू, सिग कृषि षिद्यापीठे .न
6) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राजय, पुणे.न
7) आयुक्त (दु ग्र्व्यिसाय षिकास), दु ग्र्व्यिसाय षिकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राजय, मुंबई.न
8) आयुक्त (पर्ुसंिर्गन), पर्ुसंिर्गन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राजय, पुणे.न
9) आयुक्त (मत्स्यव्यिसाय), मत्स्यव्यिसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राजय, मुंबई.न
10) सद्य सषचि, महाराष्ट्र कृषि षर्क्षण ि संर्ोर्न पषरिद, पुणे.न
11) सिग सह / उप सषचि, कृषि षिभाग, मंत्रालय, मुंबई.न
12) ्िीय सहायक, सषचि, कृषि यांचे कायालय, मंत्रालय, मुंबई.न
13) महालेखापाल,महाराष्ट्र-1(लेखा परीक्षा/लेखा ि अनुज्ञेयता/्थाषनक षनकाय लेखापरीक्षा ि लेखा),मुंबई.न
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा /लेखा ि अनुज्ञय
े ता), नागपूर.न
15) षनिड न्ती का.नक्र.न2अे.न
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