
 
पशुसंवर्धन ववभागातील पशुर्न पर्धवके्षक र्ा संवगातील 
विक्त पदे बाह्यस्त्रोतामार्ध त (Out Sourcing) उपलब्र् 
करून घेण्र्ासाठी प्रशासकीर् मान्र्ता देण्र्ाबाबत.  
  

महािाष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्र्व्र्वसार् ववकास व मत्स्र्व्र्वसार् ववभाग 

शासन वनर्धर् क्रमाकं :- पववआ-1021/प्र.क्र.260/पदुम-३ 
मादाम कामा मागध, हुतात्समा िाजगुरू चौक, 

मंत्रालर् वव्ताि, मंुबई- 400 ०३२. 
वदनांक :- 03 माचध, 2021 

 

संदभध :- 1) आर्ुक्त, पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्र्, परेु् क्र.एनजीओ-5/(4)/प्र.क्र.1083/683/2020/ 
     पसं-1, वदनाकं 20.11.2020 

 2) शासन पविपत्रक, ववत्त ववभाग क्र.पदवन-2010/प्र.क्र.84/10/ववस-ु1, वद. 27.9.2010 
3) शासन पविपत्रक, ववत्त ववभाग क्र.पदवन-2013/प्र.क्र.11/13/ववस-ू1, वदनांक 2.2.2013 

 4) शासन पविपत्रक, ववत्त ववभाग क्र.पदवन-2013/प्र.क्र.112/13/वव.सू.-1,  
    वद. 2.12.2013 

 5) शासन पविपत्रक, ववत्त ववभाग क्र.पदवन-2016/प्र.क्र.29/16/ववत्तीर् सरु्ािर्ा-1, 
     वदनाकं 02.08.2016 
6) शासन वनर्धर्, ववत्त ववभाग क्र. पदवन-0617/प्र.क्र.20/आ.प.ुक., वद. 09.06.2017 
 

प्र्तावना:-  
पशुसंवर्धन ववभागातील पशुर्न पर्धवके्षक गट-क र्ा संवगात िाज्र््तिीर् एकूर् 776 पदे मंजूि 

असून, त्सर्ापैकी 378 पदे विक्त आहेत. िाज्र्ामर्ील काही वजल्हह्यांमध्र्े कुक्कुट व इति पक्षर्ानंा 
एच1र्ाईव्ह1 (बर्ध फ्लल्हर्ू) र्ा ववषार्चूा प्रादुभाव झाल्हर्ाने तातर्ीची उपार्र्ोजना म्हर्नू िाज्र्ातील 
पशुपालकानंा पशु्वा््र्ववषर्क सेवा प्रदान किण्र्ाच्र्ा अनुषंगाने अत्सर्ावश्र्क विक्त पदे तात्सकाळ 
भिण्र्ाची बाब ववचािार्ीन होती. तथावप वनर्वमत ्वरुपात ही पदे भिण्र्ाकिीता काही कालावर्ी 
लागर्ाि असल्हर्ाने पशुर्न पर्धवके्षक (गट-क), संवगातील विक्त पदे संदभध क्र. 2 ते 6 र्ेथील शासन 
वनर्धर् / पविपत्रकातील तितूदीनुसाि बाह्यस्त्रोताद्वािे(Out Sourcing) तात्सकाळ भिण्र्ासाठी 
खालीलप्रमारे् वनर्धर् घेण्र्ात र्ेत आहे. 
शासन वनर्धर् :- 

पशुसंवर्धन ववभागातील पशुर्न पर्धवके्षक (गट-क) र्ा संवगातील 378 विक्त पदापंैकी 262 पदे 
संदभध क्र. 2 ते 6 र्ेथील शासन वनर्धर् / पविपत्रकामध्र्े वववहत केलेल्हर्ा कार्धपध्दतीनुसाि 
बाह्यस्त्रोताद्वािे (Out Sourcing) उपलब्र् करून घेण्र्ास शासनाची मान्र्ता देण्र्ात र्ेत आहे. 
2.  पशुर्न पर्धवके्षक (गट-क) र्ा संवगामर्ील 262 पदे वनव्वळ तात्सपुित्सर्ा ्वरुपात बाह्यस्त्रोताद्वािे 
(Out Sourcing) भिताना सदिची भिती प्रवक्रर्ा वनदोष, पािदशी होण्र्ाच्र्ा अनुषंगाने प्रत्सर्ेक महसूली 
ववभागामध्र्े खालीलप्रमारे् वनवर् प्रक्रीर्ा िाबववण्र्ाकिीता सवमतीची िचना किण्र्ात र्ेत आहे:- 
1) वनवर् प्रवक्रर्ा सवमती- 

(1) ववभागीर् आर्ुक्त, संबंवर्त महसुली ववभाग   -  अध्र्क्ष 
(2) वजल्हहावर्कािी, संबंवर्त वजल्हहा     -   सद्र् 
(3) मुख्र् कार्धकािी अवर्कािी, संबंवर्त वजल्हहा पविषद  -  सद्र्  

 



शासन वनर्धर् क्रमांकः पववआ-1021/प्र.क्र.260/पदुम-३ 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2  

(4) संबंवर्त ववभाग्तिाविील समाजकल्हर्ार् ववभागाचे अवर्कािी -  सद्र् 
(5) संबंवर्त ववभाग्तिाविील आवदवासी ववकास ववभागाचे अवर्कािी- सद्र् 
(6) प्रादेवशक पशुसंवर्धन सहआर्ुक्त, संबंवर्त प्रादेवशक ववभाग - सद्र् सवचव 
 

2) उक्त वनवर् प्रवक्रर्ा सवमतीस बाह्यस्त्रोताद्वािे (Out Sourcing) पदभिती किण्र्ासाठी, 
ववभागवनहार् / वजल्हहावनहार् विक्त पदाचंा तपवशल आर्ुक्त पशुसंवर्धन र्ानंी संबंवर्त ववभागीर् 
आर्ुक्त, महसुली ववभाग र्ानंा सादि किावा. ई-वनववदा प्रवक्रर्ेत एकवाक्र्ता िहाण्र्ाच्र्ा 
दृष्ट्टीने ई-वनववदा प्रारुप (model tender document) आर्ुक्त, पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्र् र्ानंी 
तर्ाि करुन सवध ववभागीर् आर्ुक्त र्ानंा पुढील कार्धवाहीसाठी सादि किाव.े   

3) उक्त वनवर् सवमतीने वनवर् केलेल्हर्ा बाह्यस्त्रोत र्ंत्ररे्द्वािे रुजू होर्ाऱ्र्ा उमेदवािानंा संबंवर्त 
प्रादेवशक पशुसंवर्धन सहआर्ुक्त र्ानंी कामावि रुजू करुन घ्र्ाव े व त्सर्ाचं्र्ा दैनंवदन 
कामाकाजावि वनर्ंत्रर् संबंवर्त प्रादेवशक पशुसंवर्धन सहआर्ुक्त, वजल्हहा पशुसंवर्धन उपार्ुक्त 
तसेच संबंवर्त पशुर्न ववकास अवर्कािी र्ाचंे िाहील.  

4) सदि बाह्यस्त्रोताद्वािे (Out Sourcing) भिती केलेल्हर्ा उमेदवािानंा प्रवत माह रू.15000/- 
(रू.पंर्िा हजाि र्क्त) एकिकमी ठोक िक्कम मानर्न ्वरुपात अनुज्ञेर् िावहल. तसेच 
र्ाव्र्वतविक्त कोर्तेही इति भत्ते अनुज्ञरे्  िाहर्ाि नाहीत.  

5) सदि भिती प्रवक्रर्ेद्वािे बाह्यस्त्रोतातुन नेमर्कू केलेल्हर्ा पशुर्न पर्धवके्षकाचंा कालावर्ी 11 मवहने 
ककवा पशुर्न पर्धवके्षक र्ा पदाकविता वनर्वमत ्वरूपात उमेदवाि वमळेपर्ंत र्ापैकी जे आर्ी 
घरे्ल इतक्र्ा कालावर्ीसाठी िाहील. सदि वनर्ुक्ती 11 मवहन्र्ानंति आपोआप  संपुष्ट्टात 
र्ेईल.  

6) तदनंतिही वनर्वमत उमेदवाि न वमळाल्हर्ाने उक्त पदे विक्त िाहर्ाि असतील व ववभागाच्र्ा 
कामकाजाकिीता र्ा पदांची तातर्ीची वनकर् असल्हर्ास, आर्ुक्त पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्र्, 
पुरे् तशी मावहती वकमान तीन मवहने अगोदि उक्त वनवर् प्रक्रीर्ा सवमतीस देतील. त्सर्ानंति 
सदि विक्त पदाचं्र्ा अनुषंगाने उक्त वनवर् सवमतीद्वािे नव्र्ाने भिती प्रवक्रर्ा िाबववण्र्ात र्ेईल. 
सदि भिती प्रवक्रर्ा नव्र्ाने किताना, र्ापूवी उमेदवािाने बाह्यस्त्रोताद्वािे वनर्ुक्त केलेल्हर्ा 
कामाचा / अनुभवाचा नव्र्ाने वनवर् किताना कोर्त्सर्ाही प्रकािे ववचाि न किता केवळ 
गुर्वत्तेच्र्ा आर्ािे वनवर् किण्र्ात र्ावी. तथावप कोर्त्सर्ाही पविस््थतीत वनवर् प्रवक्रर्ा 
सवमतीद्वािे वनवर् केलेल्हर्ा बाह्यस्त्रोत र्ंत्ररे्द्वािे वनर्ुक्त उमेदवािानंा मुदतवाढ अनुज्ञरे् असर्ाि 
नाही.  

7) सदिची नेमर्कू ही पशुर्न पर्धवके्षक र्ा पदाकविता वशर्ािसपात्र उमेदवाि वमळेपर्ंतच्र्ा 
कालावर्ीपुिती ककवा केवळ 11 मवहन्र्ासंाठी तात्सपुित्सर्ा ्वरुपात असल्हर्ाने, बाह्यस्त्रोत 
र्ंत्ररे्द्वािे सेवते असलले्हर्ा व्र्क्तींना शासन सेवते कार्म्वरुपी सामावून घेण्र्ासंदभात अथवा 
कार्म किण्र्ाबाबत संबंवर्त व्र्क्तीस कोर्त्सर्ाही प्रावर्किर्ाकरे् दावा किता र्ेर्ाि नाही.  



शासन वनर्धर् क्रमांकः पववआ-1021/प्र.क्र.260/पदुम-३ 

 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3  

8) सदिची प्रवक्रर्ा िाबववताना वनर्ुक्ती वदलेल्हर्ा उमेदवािाकंरू्न भववष्ट्र्ात कार्म किरे्बाबत 
न्र्ार्ालर्ीन प्रकिर् उद्भवर्ाि नाही, र्ाची दक्षता घेताना 11 मवहन्र्ानंति सेवा समाप्त किण्र्ात 
र्ेर्ाि असल्हर्ाने, र्ाबाबत सेवते सामावून घेरे् ककवा कार्म किरे्बाबत कोर्ताही दावा किर्ाि 
नसल्हर्ाबाबतचे संबंवर्त उमेदवािाचे वनर्ुक्तीपूवी लेखी हमीपत्र / बंर्पत्र घेण्र्ात र्ाव.े 
2. सदि प्रवक्रर्ा िाबववताना संदभध क्र. 2 ते 6 र्ेथील शासन पविपत्रक / वनर्धर्ामर्ील मागधदशधक 
मुदे्द व शासनाने वळेोवळी वववहत केलेल्हर्ा कार्धपध्दतीचा अवलंब किावा. तसेच उद्योग ऊजा व 
कामागाि ववभागाच्र्ा वदनाकं 1.12.2016 िोजीच्र्ा शासन वनर्धर्ामर्ील तितुदीनुसाि ई-वनववदा 
प्रवक्रर्ा िाबववण्र्ात र्ावी. 
3. सदिचा शासन वनर्धर् ववत्त ववभाग अनौपचाविक संदभध क्र. 2018/सवचव (व्र्र्), वदनाकं 
22.02.2021   व सामान्र् प्रशासन ववभाग अनौपचाविक सदंभध क्र. 848/अ.मु.स.(सेवा) सा.प्र.वव., 
वदनाकं 12.02.2021 अन्वर्े वदलेल्हर्ा सहमतीनुसाि वनगधवमत किण्र्ात र्ेत आहे. 
4.  सदि शासन वनर्धर् महािाष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेत्थळावि 
उपलब्र् किण्र्ात आला असून त्सर्ाचा संकेताक 202103031438180001 असा आहे. हा आदेश 
वर्जीटल ्वाक्षिीने साक्षावंकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे. 

महािाष्ट्राचे िाज्र्पाल र्ाचं्र्ा आदेशानुसाि व नावाने. 
 

 
 

         ( समीि सावतं ) 
            अवि सवचव, महािाष्ट्र शासन 

प्रत :- 
1. आर्ुक्त पशुसंवर्धन, महािाष्ट्र िाज्र्, औंर्, पुरे्-6७. 
2. सवध ववभागीर् आर्ुक्त. 
3. सवध वजल्हहावर्कािी. 
4. मुख्र् कार्धकािी अवर्कािी, सवध वजल्हहा पविषद. 
5. संबंवर्त ववभाग्तिाविील समाजकल्हर्ार् ववभागाचे अवर्कािी. 
6. संबंवर्त ववभाग्तिाविील आवदवासी ववकास ववभागाचे अवर्कािी. 
7. प्रादेवशक पशुसंवर्धन सहआर्ुक्त, सवध प्रादेवशक ववभाग. 
8. सहआर्ुक्त पशुसंवर्धन (मुख्र्ालर्), पशुसंवर्धन आर्ुक्तालर्, महािाष्ट्र  
 िाज्र्, औंर्, पुरे्-6७. 
9. वनवर् न्ती (पदुम-३) 
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