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महाराष्ट्र शासन
कृदि, पशुसांवर्मन, िु ग्र्व्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग
शासन दनणमय क्रमाांक : मपदव 2018/प्र.क्र.25/माफसू
मांत्रालय दव्तार, मुांबई-400 032
दिनाांक - 11 सप्टें बर, 2019
वाचा :- 1) शासन दनणमय, सामान्य प्रशासन दवभाग, क्र. अकांपा 1270 /प्र.क्र. 102 /आठ,
दि. 21/09/2017,
2) कुलसदचव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य दवज्ञान दवद्यापीठ, नागपूर याांचे पत्र क्र.
मपमदवदव/आ्था - 4 /5817/18, दि. 26/02/2018.
प्र्तावना :सामान्य प्रशासन दवभागाच्या सांिभार्ीन क्र 1 येथील दिनाांक 21/09/2017 रोजीच्या शासन
दनणमयान्वये अनुकांपा तत्सवावर शासन सेवत
े दनयुक्ती िे ण्यासांिभात दनगमदमत करण्यात आलेल्या शासन
दनणमय /पदरपत्रक याांचे एकत्रीकरण करुन सवम समावेशक आिे श दनगमदमत केलेले आहेत.
2.

सिर शासन दनणमया सोबतच्या पदरदशष्ट्ट “अ” मर्ील मुद्दा क्र. 2 येथे अनुकांपा दनयुक्ती

योजनेसांिभातील तरतूिी हया केवळ शासकीय कममचाऱयाांपूरत्सयाचे दसमीत आहे त. सिर तरतूिी हया
दजल्हा पदरिि/ नगरपालीका /महानगर पालीका/ महामांडळ/ प्रादर्करणे/ व्यापारी उपक्रम व इतर
तत्ससम आ्थापनावरील कममचाऱयाांना थेट लागू होणार नाहीत. त्सयासाठी सांबांदर्त प्रशासकीय दवभागाने
्वतांत्रपणे दनणमय घेणे आवश्यक राहील, असे नमूि केले आहे.
3.

त्सयानुसार कृदि व पिु म दवभागाांतगमत असलेल्या महाराष्ट्र पशु व मत्स्य दवज्ञान दवद्यापीठाच्या

दनयांत्रणाखालील कममचाऱयाांना सिर अनुकांपा तत्सवावर दवद्यापीठ सेवत
े दनयुक्ती करण्याचे र्ोरण लागू
करण्याची बाब शासनाच्या दवचारार्ीन होती. त्सयानुसार पुढील शासन दनणमय घेण्यात आला आहे .

शासन दनणमय क्रमाांकः मपदव 2018/प्र.क्र.25/माफसू

शासन दनणमय :सामान्य प्रशासन दवभागाच्या सांिभार्ीन क्र 1 येथील क्र. अकांपा 1270 /प्र.क्र. 102 /आठ
दिनाांक 21/09/2017 रोजीच्या शासन दनणमयातील सवम तरतूिी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य दवज्ञान
दवद्यापीठाच्या दनयांत्रणाखालील कममचाऱयाांना जशाच्या तशा लागू करण्यात येत आहे त.
2.

तसेच यासांिभात दिनाांक 29/09/2017 नांतर शासन्तरावरुन (सामान्य प्रशासन दवभाग,

दवत्त दवभाग, कृदि व पिु म दवभाग, इ. ) वेळोवेळी दनगमदमत केलेले व दनगमदमत करण्यात येणारे शासन
दनणमय / परीपत्रकातील तरतूिी तशाच्या तशा लागू राहतील.
3.

हा शासन दनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्र्

करण्यात आला असून त्सयाांचा सांकेताांक 201909111135509201 असा आहे. हा आिे श दडजीटल
्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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( दवकास तु. किम )
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1. आयुक्त पशुसांवर्मन महाराष्ट्र राज्य, पुणे - 1.
2. महालेखापाल, महाराष्ट्र -1/2, ( लेखा पदरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता ) मुांबई / नागपूर.
3. प्रािे दशक सहआयुक्त, पशुसांवर्मन दवभाग, नागपूर दवभाग, नागपूर.
4. कुलसदचव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य दवज्ञान दवद्यापीठ, तेलांगखेडी, फुटाळा तलाव, नागपूर-1.
5. दनयांत्रक, (दवत्त व लेखा) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य दवज्ञान दवद्यापीठ, फुटाळा तलाव, नागपूर-1.
6. वदरष्ट्ठ दजल्हा कोिागार अदर्कारी, नागपूर.
7. वरीष्ट्ठ प्रशासन अदर्कारी गट-अ प्रािे दशक सहआयुक्त पशुसांवर्मन नागपूर दवभाग, नागपूर
8. सामान्य प्रशासन दवभाग ( का-8)
9. दनवड न्ती.
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