कृवष आयुक्तालयस्तरािर कृवष उपसंचालक यांचे अवधनस्त महाराष्र कृवष सेिा गट-ब (क) संिगातील कृवष अवधकारी यांचे कामकामजाबाबतची मावहती
अ.क्र.

विभागाचे संचालक

1

2

1

आयुक्त कक्ष

कृवष उपसंचालक यांचे नाि ि विभाग

मंजुर

3

4

वडसोझा विलीप क्रुस्तास
कृ.उ.सं.(मनुष्यबळ विकास कक्ष)
जाधि विरीषकुमार विठ्ठल
कृ.उ.सं.( आयुक्त कृवष, कक्ष)
ताटे वििराज सुययभान
कृ.उ.सं.(दक्षता पथक)

2

संचालक, कृवष प्रवकया ि
वनयोजन

जाधि दयानंद िंकर,
कृ.उ.सं. (वनयोजन)
लोंढे भास्कर पांडुरंग,
कृ.उ.सं.(वनयात, प्रवक्रया, विपणन)
कर्डडले विठ्ठल गोपाळ,
कृ.उ.सं.(संवनमूपा)

3

कृवष उपसंचालक यांचे अवधनस्त कृवष

(सिय श्री/श्रीमती)

संचालक, विस्तार ि प्रविक्षण बापतीिाले हवर प्रभाकर
कृ.उ.सं.(नैसर्डगक आपत्ती/तृणधान्ये)
(विप्र-1)
भोसले िुक्राचायय वकसन
कृ.उ.सं.(गळीत धान्य/कडधान्य/तृणधान्य)
(विप्र-2)
विगेदार पांडुरंग वदनकरराि
कृ.उ.सं.(नगदी वपके) (विप्र-3)
भोपळे आविनी मधुकर
कृ.उ.सं.(मावहती) (विप्र-4)
वरक्त
कृ.उ.सं.(िेतकरी मावसक) (विप्र-6)
मांढरे गणेि िंकरराि
कृ.उ.सं.(पीकसंरक्षण) (विप्र-7)
डॉ.टे काळे जयंत रामराि
कृ.उ.सं.(कृवष गणना) (आयुक्त कक्ष)

भरलेली पदे वरक्त पदे
5

6

एकूण
7

काययरत कृवष अवधकारी यांचे

कृवष अवधकारी

नाि ि भ्रमणध्िनी

काययरत वदनांक

8

9

मंजुर पदाचे कामाचे स्िरुप

िेरा

10

11

अ.क्र.

1

विभागाचे संचालक

कृवष उपसंचालक यांचे नाि ि विभाग
(सिय श्री/श्रीमती)

मंजुर

3

4

2

पाटील प्रवदप आनंदराि
कृ.उ.सं. सांख्ययक-1
साळुं के अवनल एकनाथ
कृ.उ.सं. सांख्ययक-2
4

संचालक, मृद संधारण ि
पाक्षेव्य

वरक्त
कृ.उ.सं.(आयाकट/भू.वि.)
मुंढे मनोहर यििंत
कृ.उ.सं.(पाक्षेव्य),
भालेराि सुरेि विठ्ठल
कृ.उ.सं.(आदियगांि)
कानडे वदनकर भगिंतराि
कृ.उ.सं.(अवभयांविकी काययिाळा)
घोडके जांबुित
ं िंकरराि
कृ.उ.सं.(नदीखोरे)
श्रीमती माने संवगता रामचंद्र
कृ.उ.सं.(रापाविका)

5

संचालक, वनविष्ठा ि
गुणवनयंिण

कृवष उपसंचालक यांचे अवधनस्त कृवष

डे रे वकिोर बाबुराि
कृ.उ.सं.(प्रयोगिाळा)
कुलकणी अजय दे विदास
कृ.उ.सं.(खते)
वहरे मठ विजय मडीिाळय्या
कृ.उ.सं.(वबयाणे)
साळिे विष्णु रामु
कृ.उ.सं.(वकटकनािके ि औजारे )
झेंडे महे ि वििाजी
कृ.उ.सं.(गुवन 7/8) / मुयय वनवरक्षक)
बाणखेले अिोक सोपान
कृ.उ.सं.(मृद सिेक्षण ि मृद चाचणी),

भरलेली पदे वरक्त पदे
5

6

एकूण
7

काययरत कृवष अवधकारी यांचे

कृवष अवधकारी

नाि ि भ्रमणध्िनी

काययरत वदनांक

8

9

मंजुर पदाचे कामाचे स्िरुप

िेरा

10

11

अ.क्र.

विभागाचे संचालक

1

2

6

संचालक, िलोत्पादन

कृवष उपसंचालक यांचे नाि ि विभाग
(सिय श्री/श्रीमती)

मंजुर

3

4

त्र्यंबके मावणक सखाराम
कृ.उ.सं.(िलो-3 वपक संरक्षण,
िायटोसॅवनटरी,)
जाधि धनश्री अरूण
कृ.उ.सं.(िलो-2)
वदिेकर दत्तािय सोमनाथ
कृ.उ.सं.(िलो-4)
कोंढाळकर (दे िरे) पल्लिी धनंजय
कृ.उ.सं.(िलो-1)

7 संचालक आत्मा

कृवष उपसंचालक यांचे अवधनस्त कृवष

वहरळकर वप्रती महादे ि
कृ.उ.सं.(संगणक प्रकल्प)
सरोदे वििंभर भानुदास
कृ.उ.सं.(प्रविक्षण)

भरलेली पदे वरक्त पदे
5

6

एकूण
7

काययरत कृवष अवधकारी यांचे

कृवष अवधकारी

नाि ि भ्रमणध्िनी

काययरत वदनांक

8

9

मंजुर पदाचे कामाचे स्िरुप

िेरा

10

11

