
राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी               
06/04/02 दुधाळ संकरीत गायी/ म्हशींचे गट 
वाटप करणे या नाववन्यपणूण राज्यस्तरीय 
सवणसाधारण अनुसुवचत जाती उपयोजना व 
आवदवासी उपयोजनेंतगणत योजनेस प्रशासकीय 
मंजूरी प्रदान करणेबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासन 
कृवि, पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय ववकास, मत्स्यव्यवसाय ववभाग, 
शासन परूकपत्र क्र.राज्ययो-2012/प्र.क्र.159 (भाग-1)/पदुम-4, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-400 032. 

वदनांक :  12  ऑक्टोबर,  2018 
 

वाचा  : - 1.  कृवि, पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाचा शासन वनणणय                 
क्र. राज्ययो-2012/प्र.क्र.159/पदुम-4, वद.30.10.2015. 

2.  आयकु्त पशुसंवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांचे कायालयीन पत्र क्र.पशुधन-3/प्र.क्र.97/ 
6846-47/2018/पसं-13, वद.23.08.2018. 

 

शासन परूकपत्रक : -  
 कृवि, पशुसवंधणन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या वाचा-1 येथील शासन 
वनणणयातील प.ृक्र.2 वरील लाभाथी वनवडीचे वाढीव  वनकि अ.क्र.3 नंतर पढुीलप्रमाणे वाचावते. 
4.  अजणदाराकडील सवण गायवगण व म्हैसवगीय दुधाळ जनावरांची नोंदणी पशुसंवधणन ववभागाकडील इनाफ 

कायणक्रमांतगणत केललेी असणे आवश्यक आहे. 
5.   अजणदाराने प्रजननक्षम गायी- म्हशींना कृवत्रम रेतन केल्याची नोंद करणे आवश्यक आहे. 
6.  अजणदाराकडील एक विावरील सवण वळू व रेडे यांचे खच्चीकरण केलेल ेअसणे आवश्यक आहे. 
7.  अजणदाराकडील सवण गायवगण, म्हैसवगीय जनावरे तसचे शेळ्या-मेंढ्या यांना शासकीय 

दवाखान्यामाफण त केलेल जाणारे सवण रोगप्रवतबधंक लसीकरण केललेे असणे आवश्यक आहे.   
8.  अजणदाराने त्याचेकडील जनावरांची आरोग्य पवत्रका अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.  
 सदर शासन परूकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक 201810121257336401 आहे. सदर शासन परूकपत्र 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करून वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
 

    महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 
 

 
(रववद्र गुरव) 

उप  सवचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा.राज्यपालांचे सवचव, राजभवन, मुंबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई. 



शासन परूकपत्र क्रमांकः राज्ययो-2012/प्र.क्र.159 (भाग-1)/पदुम-4, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

3. सवण मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेस्वीय सहाय्यक. 
4. सवण ववधानसभा/ववधानपवरिद सदस्य. 
5. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवती कायालय 
6. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपरू. 
7. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपरू 
8. महासंचालक, मावहती व जनसंपकण  महासंचालनालय  
9. मुख्य सवचवांचे उपसवचव, मंत्रालय, मुंबई. 
10. प्रधान सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
11. अपर मुख्य सवचव, वनयोजन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
12. प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववशेि सहाय्य ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
13. प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
14. सवचव, मवहला व बाल कल्याण ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
15. सवचव, रोजगार व स्वयंरोजगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
16. आयकु्त पशुसंवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
17. वजल्हावधकारी (सवण) 
18. मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद (सवण) 
19. संचालक, लेखा व कोिागारे, मुंबई. 
20. प्रादेवशक सह आयकु्त पशुसंवधणन (सवण) 
21. वववधमंडळ गं्रथालय (10 प्रती) 
22. उप संचालक, लखेा व कोिागारे, कोकण ववभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, पणेु, नागपरू, 

औरंगाबाद, नावशक व अमरावती. 
23. वजल्हा पशुसंवधणन उपायकु्त (सवण) 
24. वजल्हा पशुसंवधणन अवधकारी, वजल्हा पवरिद (सवण) 
25. वजल्हा कोिागार अवधकारी (सवण) 
26. वनवडनस्ती पदुम-4 
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