नियतकानिक बदल्या 2019
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि (गट-अ)

महाराष्ट्र शासि
कृनि,पशुसंवर्धि,दु ग्र्व्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय नवभाग,
शासि आदे श क्र: पसंप्र-२०१9/प्र.क्र.121 /पदु म-१
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रािय, मुंबई- ४०० ०३२
नदिांक : 13 जूि, 2019
वाचा:- शासि आदे श समक्रमांक नद. 31.05.2019
शासि आदे श:पशुसंवर्धि नवभागातीि सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि (गट -अ) या संवगातीि अनर्का-यांच्या
नियतकानिक बदल्यांच्या नद. 31.05.2019 च्या आदे शास नद. 1.06.2019 च्या पत्रान्वये ्थनगती दे ण्यात
आिी आहे. नद. 31.05.2019 चे शासि आदे श या व्दारे रद्द करण्यात येत असूि आता महाराष्ट्र शासकीय
कमधचा-यांच्या बदल्यांचे नवनियमि आनि शासकीय कतधव्य पार पाडतािा होिा-या नविंबास प्रनतबंर्
अनर्नियम-2005 मर्ीि 4(1) 4(2) 4(3) 4(4) व ४(५) िुसार सक्षम प्रानर्कारी यांच्या मान्यतेिे पशुसंवर्धि
नवभागातीि खािीि सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि(गट-अ) या संवगातीि अनर्का-यांच्या बदल्या करण्यात
येत असूि, त्सयांच्या िांवासमोरीि ्तंभ 3 मध्ये दशधनविेल्या निकािी त्सयांची बदिीिे पद्थापिा करण्यात येत
आहे :अ.क्र.

अनर्का-याचे िांव व सध्याच्या पद्थापिेचे

बदिीिंतर पद्थापिेचे निकाि

निकाि
1.
1.
2.

2.

3.

डॉ.महादे व भागवत गवळी, तािपसनच सहायक आयुक्त पशुसंवर्धि, तािपसनच तासगांव
नवटा, नज.सांगिी

नज. सांगिी या नरक्त पदावर

डॉ.प्रनदप अंबादास िागापुरे, नजपवैसची

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, तािपसनच

यवतमाळ नज यवतमाळ

पांढरकवडा नज. यवतमाळ ( डॉ.तुिार पांडुरंग
बाविे यांच्या बदिीिे नरक्त होिा-या पदावर )

3.

डॉ.तुिार पांडुरंग बाविे

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि,सहाय्यक प्रकल्प

तािपसनच,पांढरकवडा नज. यवतमाळ

अनर्कारी

,नजल्हा

ग्रामीि

नवकास

यंत्रिा

अमरावती या नरक्त पदावर
4.
5.

6.

डॉ. िविाथ िािासो िरळे , तािपसनच

सहाय्यक

बारामती नज. पुिे

तुळजापुर नज. उ्मािाबाद या नरक्त पदावर.

डॉ. गिेश बबिराव मेश्राम,

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धि, नजल्हा पशुसंवर्धि

तािपसनचदे वरुख, ता. संगमेश्वर, नज.

उपआयुक्त कायािय गडनचरोिी नज. गडनचरोिी

रत्सिानगरी

या नरक्त पदावर

डॉ.क्रांती

िामदे वराव

काटोिे,

ग्रानमि नवकास यंत्रिा, अमरावती

आयुक्त

पशुसंवर्धि,

तािपसनच

नजल्हा सहाय्यक आयुक्
ु् त पशुसंवर्धि, नजपवैसची
यवतमाळ नज. यवतमाळ (डॉ. प्रनदप अंबादास
िागापुरे यांच्या बदिीिे नरक्त होिा-या पदावर)

7.

डॉ. नविोद नकसि पवार,
नजल्हा

पशुसंवर्धि

अनर्कारी,

नजल्हा पनरिद, सातारा

नजल्हा पशुसंवर्धि अनर्कारी, नज.प. कोल्हापूर
सातारा (डॉ. संजय शशदे यांच्या बदिीिे नरक्त होिाऱ्या
पदावर)
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8.
9.

डॉ. वल्लभ नदिकरराव जोशी, प्रापसंसआ. सहाय्यक

आयुक्त

पशुसंवर्धि,

नजपवैसनच

कायािय, औरं गाबाद

औरं गाबाद नज.औरं गाबाद या नरक्त पदावर

डॉ अनिि रामकृष्ट्ि दे शपांडे,

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, राज्य्तरीय

नजपवैसनच, पुिे

प्रनशक्षि सं्था, गोखिेिगर नज.पुिे या नरक्त
पदावर

10.

डॉ.प्रल्हाद पुंडनिक िेमाडे , तािपसनच

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, तािपसनच दारव्हा

बाशी-

नज.यवतमाळ या नरक्त पदावर

टाकळी नज.अकोिा
11
12
13

डॉ. जयश्री घिश्याम भुगांवकर, पशुसंवर्धि

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, महाराष्ट्र राज्य

तािपसनच शहगिघाट, नज.वर्ा

पशुवद्य
ै क पनरिद िागपूर या नरक्त पदावर

डॉ.अस््मता जगझापे (रामटे के), तािपसनच

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धि, तािपसनच िागभीड

कळमेश्वर नज. िागपूर

नज. चंद्रपूर या नरक्त पदावर

डॉ. उमेश शानिग्राम नहरूडकर, नजल्हा

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, तािपसनच उमरे ड

पशुसंवर्धि अनर्कारी, नजल्हा पनरिद

नज. िागपूर या नरक्त पदावर

िागपुर
14
15

डॉ. िागिाथ रामभाऊ पािढवळे ,

सआपसं सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, कळं ब ता. कळं ब

तािपसनचकेज नज.बीड

नज. उ्मािाबाद या नरक्त पदावर

डॉ. संजय हिुमंतराव शशदे,

नजल्हा पशुसंवर्धि अनर्कारी, नज.प. सातारा (डॉ.

नजल्हा

पशुसंवर्धि

अनर्कारी,

नज.प. नविोद पवार यांच्या बदिीिे नरक्त होिा-या

कोल्हापूर
16

पदावर नविंती िुसार )

डॉ. अरशवद गुिाबराव िाकरे, सहाय्यक नजल्हा पशुसंवर्धि अनर्कारी, नज.प. िागपूर (डॉ.
आयुक्त पशुसंवर्धि तािपसनच रामटे क, नज. उमेश नहरुडकर यांच्या बदिीिे नरक्त होिा-या

17

िागपूर

पदावर नविंती िुसार)

डॉ. आझाद महम्मद हानिफ कादरभाई

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धि, तािपसनच कोरे गांव

प्रक्षेत्र व्यव्थापक, वळु माता प्रक्षेत्र ताथवडे

नज. सातारा या नरक्त पदावर नविंती िुसार)

नज. पुिे
18

डॉ. प्रकाश चांदोबा हसिाळकर

सहाय्यक

आयुक्त

पशुसव
ं र्धि,

गुिनियंत्रि

सहाय्यक आयुक्त पसं तािपसनच वाई नज. प्रयोगशाळा गोरे गांव मुंबई या नरक्त पदावर नविंती
19

सातारा

िुसार

डॉ. सखाराम बाबुराव खुिे,

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि, नजल्हा पशुसंवर्धि

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि तािपसनच उप आयुक्त कायािय िांदेड या नरक्त पदावर
20

िायगांव नज. िांदेड

नविंती िुसार

डॉ. नदिकर भाऊराव बोडे

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि तािपसनच कराड,

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धि तािपसनच नज. सातारा या नरक्त पदावर नविंती िुसार
पंढरपुर नज. सोिापूर
21

डॉ. इरशाद अहमद रहीम खाि

सहाय्यक

आयुक्त

पशुसंवर्धि,

तािपसनच

नजल्हा पशुसंवर्धि अनर्कारी, वानशम

उमरखेड नज. यवतमाळ या नरक्त पदावर नविंती
िुसार
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2.

उपरोक्त बदिी झािेल्या अनर्का-यांिा त्सयांच्या सध्याच्या कायािय प्रमुख यांिी बदिीच्या पदावर

हजर होण्यासािी तात्सकाळ कायधमक्
ु त करावे. संबनं र्त अनर्का-यांिी बदिीच्या पदावर हजर झाल्यािंतर
िगेचच कायधभार ह्तांतरि प्रमािपत्राांसह त्सयांचा रुजू अहवाि आयुक्त पशुसंवर्ध ि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे
यांच्या माफधत नवनहत मागािे शासिास ि चुकता नविा नविंब सादर करावा.
3.

संबनं र्त अनर्कारी यांिी बदिीच्या पदावर हजर ि होता िोकप्रनतनिर्ींमाफधत बदिी रद्द करिे शकवा

अन्यत्र बदिी नमळिेबाबत शासिावर दबाव आिल्यास महाराष्ट्र िागरी सेवा (नश्त व अपीि) नियम, 1979
मर्ीि तरतुदीिुसार ते नश्तभंग नवियक कारवाईस पात्र िरतीि याची सवध संबनं र्तांिी िोंद घ्यावी.
4.

बदिी आदेश प्राप्त होताच बदिी झािेल्या अनर्का-यांिा कायािय प्रमुखांिी तात्सकाळ कायधमुक्त

करावे व सदरीि अनर्का-यांिी त्सयांच्या बदिीच्या पदावर तात्सकाळ रुजू व्हावे. त्सयांचे पुढीि वेति व भत्ते रुजू
होिा-या

पदावरच

काढण्यात

येतीि याची संबनं र्तांिी दक्षता

घ्यावी.

तसेच

रुजू

अहवाि

vinod.mendhe@nic.in या इ-मेि वर सादर करावा.
5.

सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपिब्र्

करण्यात आिा असूि, त्सयाचा संकेतांक क्रमांक 201906131102150601 असा आहे. हा आदे श नडजीटि
्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे
महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या आदे शािुसार व िांवािे,

VIJAY KARBHARI
CHAUDHARI

Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e6985
2845f0a, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=e1feea176a1e6a273c574bb6f1a1edb58bf87424118bccd6ee073
40581733b70, ou=AGRICULTURE AND ADF, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=VIJAY KARBHARI CHAUDHARI
Date: 2019.06.13 11:30:29 +05'30'

( नवजय चौर्री )
उप सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. मा. मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सनचव, महाराष्ट्र शासि, मंत्राािय, मुंबई-32.
2. मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सनचव, महाराष्ट्र शासि, मंत्राािय, मुंबई-32.
3. मा. प्रर्ाि सनचव (पदु म) यांचे ्वीय्य सहायक, मंत्रािय, मुंबई-32.
4. आयुक्त पशुसंवर्धि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
5. मुख्य कायधकारी अनर्कारी, नजल्हा पनरिद / सातारा/िागपूर/जाििा/कोल्हापूर.
6. प्रादे नशक पशुसंवर्धि सहआयुक्त, िागपूर/अमरावती/पुिे/िातूर/औरं गाबाद.
7. सहआयुक्त पशुसंवर्धि, पशुवद्य
ै कीय जैव पदाथध निर्ममती सं्था, पुिे.
8. नजल्हा पशुसंवर्धि उपआयुक्त, पुिे/औरं गाबाद.
9. नजल्हा पशुसंवर्धि अनर्कारी, नजल्हा पनरिद, पुिे/बुिढािा/वानशम/शहगोिी/सोिापूर/परभिी.
10. महािेखापाि-1/2, महाराष्ट्र (िेखा व अिुज्ञेयता/िेखा पनरक्षा), मुंबई/िागपूर.
11. नजल्हा कोिागार अनर्कारी, सांगिी/बुिढािा/यवतमाळ/पुिे/ रत्सिानगरी/अमरावती/ सातारा/
औरं गाबाद/अकोिा/वर्ा/िागपूर/जाििा/बीड/कोल्हापूर.
12. सवध संबनं र्त अनर्कारी व्दारा आुयक्त पशुसंवर्धि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
13. कायासि पदु म-1 ( निवड ि्ती )
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