राष्ट्रीय

कृषि

षिकास

योजनेऄत
ं गगत

शेतकऱयांच्या दारात गाई-म्हशींमध्ये मे. जे. के.
रस्ट, ठाणे या सेिाभािी संस्थेमार्गत कृषिम
रेतनाच्या सुषिधा उपलब्ध करून दे णे या
प्रकल्पास

प्रशासकीय

मंजूरी

प्रदान

करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि मत्सस्यव्यिसाय षिभाग,
शासन पूरकपि क्रमांक- राकृषि -2018 / प्र.क्र. 6/पदु म-4
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मंिालय, मुंबई- 400 032
षदनांक :- 7 सप्टें बर, 2018.
िाचा : 1) कृषि, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि मत्सस्यव्यिसाय षिभागाचा शासन षनणगय क्र.
राकृषि-2018/प्र.क्र.-06/पदु म-4,मंिालय,मुंबई-32, षद. 15.06.2018.
2) अयुक्त पशुसंिधगन, पुणे यांचे

कायालयीन पि क्र.एर्िायपी-12 (18)/प्र.क्र.178/

671/2018,पसं-6, पुणे-67 षद. 29.06.2018.
शासन पूरकपि :
संदभीय शासन षनणगय षद.15.06.2018 मधील पृ. क्र.5 िरील ऄ.क्र.21 नंतर खालीलप्रमाणे
िाचािे.
22. षिदभग ि मराठिाडा दु ग्ध प्रकल्पांतगगत समाषिष्ट्ट 11 षजल्हयांपैकी नागपूर, जालना ि नांदेड या
षजल्हयांमधील ज्या श्रेणी-1 ि श्रेणी-2 च्या पशुिद्य
ै कीय दिाखानयांिरील पशुधन षिकास ऄषधकारी /
सहाय्यक पशुधन षिकास ऄषधकारी / पशुधन पयगिक्ष
े क हे पद षरक्त अहे ि त्सयामुळे ऄशा पशुिद्य
ै कीय
दिाखानयांच्या कायगक्षि
े ातील गाई-म्हशींना शासकीय संस्थेमार्गत कृषिम रेतनाच्या सुषिधा उपलब्ध करुन
षदल्या जात नाहीत, ऄशा पशुिद्य
ै कीय दिाखानयांिरील षरक्त पद भरेपयंत संदभीय शासन षनणगयातील
ऄटी ि शतीच्या ऄधीन राहू न कायगक्षि
े ातील गाई-म्हशींना केिळ कृषिम रेतनाच्या सुषिधा मे. जे. के. रस्ट,
ठाणे या सेिाभािी संस्थेमार्गत उपलब्ध करुन दे ण्यात याव्यात.
सदर शासन पूरकपि महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
उपलब्ध ऄसून त्सयाचा संगणक सांकेताक 201809071709096201 अहे. सदर शासन पूरकपि
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करून षनगगषमत करण्यात येत अहे,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने,

Shri Ravindra
Gurav

Digitally signed by Shri Ravindra Gurav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And Adf Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263219586c0069b6
61c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav
Date: 2018.09.07 17:13:39 +05'30'

( रविद्र गुरि )

उप सषचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत-

1. मा. मुख्यमंिी यांचे प्रधान सषचि

शासन पूरकपि क्रमांकः राकृषि -2018 / प्र.क्र. 6/पदु म-4

2. मा. मंिी (पदु म) यांचे खाजगी सषचि
3. मा. राज्यमंिी (पदुम) यांचे खाजगी सषचि
4. प्रधान सषचि (कृषि), कृषि ि पदु म षिभाग, मंिालय, मुंबई-32
5. अयुक्त पशुसंिधगन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे
6. अयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. अयुक्त दुग्धव्यिसाय षिकास, महाराष्ट्र राज्य, िरळी, मुंबई
8. उपसषचि (राकृषियो) कृषि ि पदुम षिभाग, मंिालय,मुंबई
9. षजल्हाषधकारी, सिग
10. मुख्य कायगकारी ऄषधकारी, षजल्हा पषरिद, सिग
11. ऄषतषरक्त अयुक्त पशुसंिधगन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे
12. मुख्य कायगकारी ऄषधकारी, महाराष्ट्र पशुधन षिकास मंडळ, ऄकोला
13. उप सषचि (दु ग्धव्यिसाय) कृषि ि पदु म षिभाग, मंिालय, मुंबई
14. षजल्हा पशुसि
ं धगन उपायुक्त, सिग
15. षिभागीय व्यिस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद (हसुगल)
16. षजल्हा पशुसि
ं धगन ऄषधकारी, षजल्हा पषरिद, सिग
17. मे.जे.के.रस्ट, ठाणे

18. पशुधन षिकास ऄषधकारी, षजल्हा कृषिम रेतन केंद्र सिग
19. षनिड नस्ती.

पष्ृ ठ 2 पैकी 2

