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सजनयंत्रणाखालील पशुवद्य
ै कीय संस्ांचा
तुलनात्मक अभ्यास किण्यासाठी सजमती
गठीत किण्याबाबत.
महािाष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय जवकास व मत्सयव्यवसाय जवभाग
शासन जनणधय क्र. पजवआ-2021/प्र.क्र.4/पदु म-2
मादाम कामा मागध, हु तात्मा िािगुरु चौक,
मंत्रालय जवसताि, मुंबई-400 032
जदनांक:- 14 िानेवािी, 2022
वाचा:- 1) मा.मंत्री (पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय जवकास जक्रडा व युवक कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखालील
जद.24.11.2021 िोिीच्या बैठकीचे इजतवृत्त
2) आयुक्त, पशुसंवर्धन महािाष्ट्र िाज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.व्हीएचडी/177/166/2021/पसं-12
जद.07.01.2022

प्रसतावना:मा.मंत्री (पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय जवकास जक्रडा व युवक कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली
िाज्यातील सवध जिल्हा पजिषदाकडील श्रेणी-1 चे पशुवद्य
ै कीय दवाखाने जिल्हा पजिषदे कडू न िाज्य
शासनाकडे वगध किणे व श्रेणी-2 चे सवध पशुवद्य
ै कीय दवाखाने जिल्हा पजिषदांकडे वगध किणेबाबत
बैठक आयोजित किण्यात आली होती. सदि बैठकीच्या इजतवृत्तामध्ये याजवषयी सवंकष अभ्यास
किण्यासाठी अजतजिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सजमती
गजठत किावी, सदि सजमती गठीत किण्याबाबतचा प्रसताव आयुक्त, पशुसंवर्धन यांनी शासनास
सादि किावा, असे जनदे श जदले होते.
सदि जनदे शाच्या अनुषंगाने आयुक्त, पशुसंवर्धन कायालयाने उपिोक्त जवषयी सवधकष
अभ्यास किण्यासाठी अजतजिक्त आयुक्त, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सजमती गठण
किण्याचे प्रसताजवत करून सदि सजमती जिल्हा पजिषद व शासनाच्या सजनयंत्रणाखाली पशुवद्य
ै कीय
संस्ांचा तुलनात्मक अभ्यास करून भजवष्ट्यात प्रभावीपणे सेवा दे ण्यासाठी कोणती कायधप्रणाली
फलप्रद िाहील याबाबत अहवाल शासनास सादि किण्यासाठी सजमती गठीत किण्याचा प्रसताव
शासनास सादि केला असे शासनास कळजवले आहे.
शासन जनणधय:जिल्हा पजिषद व शासनाच्या सजनयंत्रणाखाली पशुवद्य
ै कीय संस्ांचा तुलनात्मक अभ्यास
करून भजवष्ट्यात प्रभावीपणे सेवा दे ण्यासाठी कोणती कायधप्रणाली फलप्रद िाहील याबाबत अहवाल
शासनास सादि किण्यासाठी खालीलप्रमाणे सजमती गठीत किण्यास शासनाची मान्यता प्रदान
किण्यात येत आहे:-

शासन जनणधय क्रमांकः पजवआ-2021/प्र.क्र.4/पदु म-2

1.

डॉ. डी.डी.पिकाळे , अजतजिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्य, औंर्, पुणे

अध्यक्ष

2.

डॉ. संतोष पंचपोि, प्रादे जशक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे जवभाग

सदसय

3.

डॉ. जभ.डो. िािपूत, सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पशुसंवर्धन

सदसय

आयुक्तालय, पुणे
4.

डॉ. वाय.ए. पठाण, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जि. कोल्हापूि

सदसय

5.

डॉ. दे वद्र
ें िार्व, उपायुक्त पशुसंवर्धन (िोग जनयंत्रण) पशुसंवर्धन आयुक्तालय,

सदसय

पुणे

सजचव

6.

डॉ. िािकुमाि पजडले, जिल्हा पशुसंवर्धन अजर्कािी, जिल्हा पजिषद, लातूि

सदसय

7.

श्री. महावीि पाटील, वजिष्ट्ठ प्रशासन अजर्कािी, प्रादे जशक पशुसंवर्धन

सदसय

सहआयुक्त, मुंबई

4.

सदि सजमतीने सदि शासन जनणधयाच्या जदनांकापासून 1 मजहन्यांत शासनास अहवाल सादि

किावा.
सदि शासन जनणधय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळावि
उपलब्र् किण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 202201141655508901 असा आहे. हा
आदे श जडिीटल सवाक्षिीने सांक्षाजकत करून काढण्यात येत आहे.
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने,
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Digitally signed by CHANDRAKALA DEVRAM GAVIT
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND
ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=db6efff5f9cbf5f55184ebe2b33934e3a1ad06cbfbad22ff0cbcf88f
3c89e1e4,
pseudonym=6AC1004D14020B1CF4AC873549BD26748DFEB090,
serialNumber=B16E6FECB684A6091AF2BD729716C8F32004FE5EF01B9D
220C1A6D0EDDC63E52, cn=CHANDRAKALA DEVRAM GAVIT
Date: 2022.01.14 16:56:51 +05'30'

( चंद्रकला गाजवत )
कायासन अजर्कािी, महािाष्ट्र शासन

प्रत:1) मा. िाज्यपाल यांचे प्रर्ान सजचव, िािभवन, मुंबई
2) मा. मुख्यमंत्री, महािाष्ट्र िाज्य यांचे प्रर्ान सजचव, मंत्रालय, मुंबई
3) आयुक्त, पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे
4) अजतजिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन महािाष्ट्र िाज्य, पुणे
5) मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दु ग्र्व्यवसाय) यांचे खािगी सजचव, मंत्रालय, मुंबई
6) मा. िाज्यमंत्री (पदु म) यांचे खािगी सजचव, मंत्रालय, मुंबई
7) प्रादे जशक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे जवभाग
8) सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे
9) जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, जि. कोल्हापूि
10) उपायुक्त पशुसंवर्धन (िोग जनयंत्रण) पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे
11) जिल्हा पशुसंवर्धन अजर्कािी, जिल्हा पजिषद, लातूि
12) वजिष्ट्ठ प्रशासन अजर्कािी, प्रादे जशक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई
13) मा. प्र.स. (पदु म) यांचे सवीय सहाय्यक, कृषी व पदु म जवभाग, मंत्रालय, मुंबई
14) जनवडनसती, पदु म-2.
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