शेतक-याांच्या दारात भेट दे ण्यासाठी
वैद्यकीय ककवा शल्यचिचकत्साचवषयक
प्रकरण हाताळण्यासाठी भेटीच्या दरात
सुधारणा करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृचष, पशुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय चवकास व मत््यव्यवसाय चवभाग
शासन चनणधय क्रमाांक : एलव्हीएस-2018/प्र.क्र.128/पदु म 4
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू िौक,
मांत्रालय चव्तार, मुांबई-400 032.
चदनाांक : 26 नोव्हें बर, 2018.
वािा:- 1. कृचष पशुसांवधधन, दु ग्धचवकास व्यवसाय व मत््यव्यवसाय चवभाग, शासन चनणधय क्र. एलव्हीएस1009/ प्र.क्र.156/पदु म-4, चद.8.07.2010.
2. आयुक्त पशुसांवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांिे पत्र क्र.डीडीडी/87/14598/2017/पसां-12, पुणे,
चद.2.10.2018.
प्र्तावना : शासकीय सेवत
े ील पशुवद्य
ै क शेतकरी / गोपालकाांना कायालयीन वेळेपव
ू ी, मधयाांतराच्या सुट्टीत,
कायालयीन वेळेनांतर, रात्री बेरात्री तसेि, साप्ताचहक आचण सावधजचनक सुट्टीच्या चदवशी शेतकरी / गोपालक
याांच्या चवनांतीवरून त्याांिे दारात ्वत:च्या वाहनाने जाऊन तात्काळ पशुवद्य
ै कीय सेवा उपलब्ध करून दे तात.
यासाठी वािा- 1 येथे नमूद केलेल्या चद.8.07.2010 च्या शासन चनणधयान्वये नगर हद्दीत भेट दे ण्यासाठी वैद्यकीय
ककवा शल्यचिचकत्सा चवषयक प्रकरण हाताळण्यासाठी भेटीिे सुधाचरत दर चनचित करण्यात आलेले असून दर
पाि वषांनी या दराांिा आढावा घेवून आवश्यकता वाटल्यास या दराांमधये सुधारणा करण्याबाबत शासन चनणधयामधये
नमूद करण्यात आलेले आहे.
सन 2010 पासून इांधनािे (पेरोल / चडझेल) वाढलेले दर आचण सद्यस््थतीतील बाजार मुल्याांिा चविार
करता, या दराांमधये सुधारणा करण्यािी बाब शासनाच्या चविाराधीन होती. त्या अनुषांगाने खालीलप्रमाणे शासन
चनणधय चनगधचमत करण्यात येत आहे .
शासन चनणधय : शासन चनणधय चद.8.07.2010 अन्वये, शेतक-याांच्या दारात भेट दे ण्यासाठी वैद्यकीय ककवा शल्यचिचकत्सा
चवषयक प्रकरण हाताळण्यासाठी चनचित करण्यात आलेल्या दराांमधये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास याद्वारे ,
शासनािी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
अ.

तपचशल

क्र.

शासन चनणधय

सुधाचरत दर

चद.8.07.2010 अन्वये

(रूपये)

चनचित केलेले दर (रूपये)
1
1

2
औषधोपिार

ककवा

3
शल्यचिचकत्सासाठी रू.50/-

कायधक्षेत्राांतगधत नगरपाचलका / ग्रामपांिायत
हद्दीमधये भेटीिे दर

4
रू.75/-
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2

औषधोपिार ककवा शल्यचिचकत्सासाठी रू.100/-

रू.150/-

कायधक्षेत्राबाहे त नगरपाचलका / ग्रामपांिायत
हद्दीमधये भेटीिे दर.
3

रात्रीच्या वेळी सेवा द्यावयािी झाल्यास

अचतचरक्त रू. 20/-

अचतचरक्त
रू.75/-

4

जनन प्रचक्रयेत बाधा आल्यास (डी्टोचकया) अचतचरक्त रू.50/-

अचतचरक्त
रू.75/-

5

आरोग्य दाखले दे ण्यासाठी

6

अ) गाई-म्हशी,

रू. 50/-

रू.100/-

ब) घोडे

रू.75/-

रू.150/-

अ) मोठी जनावरे

रू. 75/-

रू.100/-

ब) छोटी जनावरे

रू.50/-

रू.75/-

रासायचनक पृथकरण न करता शवचवच्छे दन
दाखला दे ण्यासाठी

शेतक-याांच्या दारात भेट दे ण्यासाठी वैद्यकीय ककवा शल्यचिचकत्साचवषयक प्रकरण हाताळताना
पशुवद्य
ै काांना शेतक-याांच्या घरी / क्षेत्रावर जाण्या-येण्यासाठीिा खिध सुधाचरत सेवाशुल्कामधये समाचवष्ट्ट
असल्याने, तो वेगळा आकारावयािा नाही. औषधोपिार ककवा शल्यचिचकत्सेसाठी आवश्यक ती सवध औषधी,
उपकरणे, साधनसामुग्री इ. जनावराांच्या मालकाने उपलब्ध करून द्यावीत.
उपरोक्त प्रमाणे सुधाचरत दर फक्त शासन सेवत
े कायधरत असलेल्या पशुवद्य
ै कानाांि सदर शासन चनणधय
चनगधचमत झाल्याच्या चदनाांकापासून लागू राहतील.
आयुक्त पशुसांवधधन, पुणे याांनी दर 5 वषांनी उपरोक्त प्रमाणे सुधाचरत दराांिा आढावा घेवून, आवश्यकता
वाटल्यास, त्यात सुधारणा करण्याच्या अनुषांगाने योग्य त्या समथधनासह प्र्ताव शासनास सादर करावा.
सदर शासन चनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून, त्यािा सांकेताांक 201811261231597501 असा आहे. हा आदे श चडजीटल ्वाक्षरीने
साक्षाांचकत करुन चनगधचमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानूसार व नावाने,

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=0030b22364370f4d96ab251b72
63219586c0069b661c3f9cd6fd67e55000
ce92, cn=Shri Ravindra Gurav
Date: 2018.11.26 12:43:13 +05'30'

( रकवद्र गुरव )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत 1. मा.मुख्यमांत्री याांिे खाजगी सचिव, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. मांत्री (पदु म) याांिे खाजगी सचिव, मांत्रालय, मुांबई.
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3. मा. राज्यमांत्री (पदु म) याांिे खाजगी सचिव, मांत्रालय, मुांबई.
4. प्रधान सचिव, चवत्त चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
5. प्रधान सचिव, चनयोजन चवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. आयुक्त पशुसांवधधन, महाराष्ट्र राज्य, औांध, पुणे
7. मुख्य कायधकारी अचधकारी, महाराष्ट्र पशुधन चवकास मांडळ, कुक्कुट प्रक्षेत्र आवार, कृषी नगर, जुना
आर.टी.ओ.रोड, अकोला.
8. व्यव्थापकीय सांिालक, अचहल्यादे वी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व शेळी चवकास महामांडळ, गोखलेनगर,
पुणे.
9. पशुसांवधधन सहआयुक्त, रोग अन्वेषण चवभाग, औांध, पुणे.
10. पशुसांवधधन सहआयुक्त, पशुजव
ै पदाथध चनर्ममती सां्था, औांध, पुणे.
11. मुख्य कायधकारी अचधकारी, चजल्हा पचरषद (सवध)
12. प्रादे चशक सहआयुक्त पशुसांवधधन, (सवध).
13. चजल्हा पशुसांवधधन उपायुक्त, (सवध)
14. पशुसांवधधन उपआयुक्त, गुण चनयांत्रण प्रयोगशाळा, गोरे गाव, मुांबई-65
15. चवभागीय व्यव्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे / नागपूर / औरां गाबाद (हसूधल)
16. चजल्हा पशुसांवधधन अचधकारी, चजल्हा पचरषद, (सवध).
17. सहाय्यक आयुक्त, पशुसांवधधन, चजल्हा पशुवद्य
ै कीय सवधचिचकत्सालय (सवध)
18. सहाय्यक आयुक्त पशुसांवधधन, तालुका लघुपशुवद्य
ै कीय सवधचिचकत्सालय (सवध)
19. चनवड न्ती (पदु म-4).

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

