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वाचावे –
1)मा. िज हािधकारी अहमदनगर यांचा आदेश जा. . आ यमपु /काया /१९अ /१४७०/२०२२ आदेश अहमदनगर िद.
२६/८/२०२२
2) Prevention & control of infectious & contagious diseases in animals act 2009
िवषय :- ल पी क न िडसीज या पा भूमीवर िज हा प रषद अहमदनगर येथे िनयं ण क सु करणे बाबत
वरील िवषयास अनस
ु न ल पी क न िडसीज या पा भूमीवर िज हा प रषद अहमदनगर येथे खालील माणे
िनयं ण क सु कर यात येत आहे.
अ अिधकारी
पद
मोबाइल
िनयं ण क ात करावयाचे काम
/कमचा याचे नाव
१. डॉ. वृषाली िभसे
पशुधन िवकास ९५२७५६४०१० क मुख . सव तालु यात चालू असले या
अिधकारी
रोगिनयं णिवषयक आढावा घेणे
२.
ी. उंदरे
अधी क
९८५०२८५१६४ िज ात लिसकरणासाठी मनु यबळ उपलबं धते
साठी आ थापना िवषयक िनयोजन करणे
3.
ी. आनंद िशंदे
पशुधन
८९९९०२८९८८ िज ातील लिसकरणाची मािहती घेऊन अहवाल
पयवे क
तयार करणे व आव यक अहवाल तयार करणे
LSD संबंधी न ती तयार ठे वणे तालुका तरावर
गरजे माणे मािहती पुरवणे
४
ी. िशदं े
पशध
९८६०५३२७०० सव epicenter वर होत असले या fogging चा
ु न
पयवे क
आढावा घेणे. तालुकािनहाय थापन झाले या rrt
पं स अहमदनगर
ची मािहती संकिलत करणे व यांनी
रोज के ले या कामांची न द ठे वणे.
५.
ी. बाळासाहेब
पशुधन
९८२२५७५००७ LSDसाठी संदभात लस व औषधे खरेदी िनयोजन
सोनावळे
पयवे क
िवषयक कामकाज
६.
ी. सदं ीप आ हाट पशुधन
८३०८३६४१०८ LSD साठी सदं भात लस व औषधे खरेदी िनयोजन
पयवे क
िवषयक कामकाज
तालक
ु ा तरावरील लस मागणी व परु वठा िवषयक
रेकॉड ठे वणे व िव िवभागाशी सम वय ठे वणे

७.

ीमती सा रका
पशुधन
७६६६१८९९६३ मा. िज हा पसुसंवधन अिधकारी सांगतील या
बागडे
पयवे क
माणे आय या वेळची LSDसबं ंिधत कामे.
या नेमून िदले या कामािशवाय वरील सवानी पशुपालकां या दूर वनीव न िवचारले या शंकांचे/त ारीचे
िनरसन करावयाचे आहे.
िज हा पशुसंवधन अिधकारी
िज हा प रषद अहमदनगर
त :१) मा. मु य कायकारी अिधकारी िज प अहमदनगर यांना मािहतीसाठी सिवनय सादर
२) मा. अित र मु य कायकारी अिधकारी िज प अहमदनगर यांना मािहतीसाठी सिवनय सादर

