
 
शेळया मेढ्ाांची नियात करीत असतािा 
पशुवदै्यकीय आरोग्य तपासणीसाठी सक्षम 
प्राधीकारी प्रानधकृत करणेबाबत. 

 

 

महाराष्ट्र शासि 
कृनि, पशुसांवधधि, दुग्धव्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय नवभाग, 

शासि पनरपत्रक क्रमाांक:पनवआ-1018/प्र.क्र.316/पदुम-3, 
मादाम कामा रोड, हुतात्समा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400032. 
नदिाांक: 27.11.2018 

 

वाचा:- 1. कृनि, पशुसांवधधि, दुग्धव्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय नवभागाचे पनरपत्रक  
    क्र.पनवआ-2014/प्र.क्र.302/पदुम-3, नदिाांक 11 ऑग्ट, 2014. 
2. कें द्र शासिाची Advisory क्र.एल-110111/21/2017, नद.10.09.2018. 
3. Animal Welfare Board of India याांची Advisory क्र.एल-9-3/2018-19/ 
    पीसीए, नद.01.10.2018. 
4. शासि निणधय क्र.सांनकणध 1099/सीआर 183/पदुम-4, मांत्रालय, मुांबई, नद.04.01.2001 
 

पनरपत्रक:- 

 कें द्र शासिािे नद.26.03.2001 रोजी प्रनसध्द केलले्या अनधसूचिेतील कलम 96 िुसार जिावराांच्या 
वाहतूकीपूवी ्वा््य प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या तरतूदी नवनहत करण्यात आलेल्या आहेत. त्सयािुसार या 
नवभागाच्या नद.11.08.2014 रोजीचे शासि पनरपत्रक क्र.पनवआ-2014/प्र.क्र.302/पदुम-3 अन्वये  राज्यातील 
सहाय्यक आयुक्त पशुसांवधधि, पशुवदै्यकीय सवध नचनकत्ससालय, (सवध) याांिा त्सयाांच्या कायधक्षते्रात जिावराांच्या 
वाहतूकीसाठी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रानधकृत करण्यात आले आहे. त्सयािुसार आजपयंत आवश्यक ती 
कायधवाही होत आलेली आहे.  

2. प्राण्याांिा कु्ररतेिे वागनवण्यास प्रनतबांध करण्याबाबत अनधनियम, 1960 अांतगधत प्राण्याांची वाहतुक नियम 
1978 अन्वय ेशेळया मेंढयाांिा वाहिािे, रेल्वदे्वारे तसेच नवमािाद्वारे वाहतूक करणे बाबत कें द्र शासिाच्या वाचा 
मधील क्र. 2 च्या पत्रान्वये जिावराांची नियात करणे सांदभात Advisory प्राप्त झालेली आहे. तसचे भारतीय 
जीवजांतू कल्याण मांडळ, याांिी वाचा मधील क्र. 3 च्या पत्रान्वये प्राण्याांची वाहतूक करताांिा घ्यावयाच्या 
दक्षतेबाबत Advisory निगधमीत केलेली आहे.   
 

3. त्सयािुसार कें द्र शासिािे नजवांत प्राण्याांची नियात करताांिा वाहतुक, सांगरोध (Quarantine), आरोग्य 
/आजारपण प्रमाणपत्र इ. तसेच यासांदभातील नवनवध कायद्याांचे पालि करण्याचे निदेश नदलेले आहेत. 
यानशवाय समुचीत प्राधीकाऱयाांमार्ध त या प्राण्याांची आरोग्य तपासणी व प्रमाणीकरण करणे आवश्यक असल्याचे 
यामध्ये िमूद केलेले आहे. 
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4. तथानप, युिायटेड अरब अनमराती (UAE) या देशामध्ये नजवांत शेळ्या व मेंढ्ा नियात करण्याबाबत 
युिायटेड अरब अनमरातीिे नद.24.10.2018 रोजी निगधनमत केलेल्या राजनशष्ट्टाचारा (Protocol) िुसार 
M.V.Sc पदवी प्राप्त असलेल्या िोंदणीकृत पशुवदै्यकािे सही-नशक्क्यानिशी प्रमानणत केलेले ्वा््य 
प्रमाणपत्र सादर करणे बांधिकारक करण्यात आले आहे.  

5. उक्त बाबी नवचारात घेऊि राज्यातुि नजवांत शेळया मेंढ्ाांची नियात करतेवळेी नियातपुवध आरोग्य 
तपासणी करणे व योग्य असल्यास तस ेप्रमाणपत्र देणे या बाबींसाठी समुचीत प्राधीकारी प्राधीकृत करणे व 
आरोग्य तपासणीच्या प्रमाणपत्राचा िमूिा निश्चीत करणे आवश्यक आहे. या्तव खालीलप्रमाणे सुचिा 
निगधनमत करण्यात येत आहेत.  

1.  प्राण्याांिा कु्ररतेिे वागनवण्यास प्रनतबांध करण्याबाबत अनधनियम, 1960 अांतगधत प्राण्याांची वाहतुक 
नियम 1978 मध्ये िमूद केल्यािुसार Qualified Veterinary Surgeon म्हणिु भारतीय पशुवदै्यक 
पनरिद अनधनियम, 1984 मधील कलम 2 च्या पोटकलम (ग) अन्वये प्राधीकृत असलेल्या शासि 
सेवतेील िोंदणीकृत पशुवदै्यकाांस राज्यातुि नजवांत शेळया मेंढ्ाांची नियात करतेवळेी नियातपुवध 
आरोग्य तपासणी करणे व योग्य असल्यास तस े प्रमाणपत्र देणे यासाठी सक्षम प्राधीकारी म्हणिु 
तात्सपुरत्सया ्वरुपात प्राधीकृत करण्यात येत आहे. 
 

2. सक्षम प्राधीकारी याांिी सोबत जोडलेल्या, प्राण्याांिा कु्ररतेिे वागनवण्यास प्रनतबांध करण्याबाबत 
अनधनियम, 1960 मधील प्राण्याांच्या वाहतुकीचे नियम 1978 मधील शेडयुल जे (नियम 65) मध्ये िमूद 
केल्याप्रमाणे शेळया मेंढयाांची पशुवदै्यकीय तपासणी करुि वाहतुकीस तांदुरू्त असल्यास सोबत 
जोडलले्या नवनहत िमुन्यािुसार दाखला देण्यात यावा.  
 

3. शेळया मेंढयाांची पशुवदै्यकीय तपासणी करुि दाखला देणे साठी वाचा मधील क्र. 4 मध्ये िमूद 
नद.04.01.2001 रोजीच्या शासि निणधयािुसार सेवाशुल्क आकारण्यात याव.े 
 

4.  राज्यातील ज्या-ज्या नवमाितळावरुि युिायटेड अरब अनमराती (UAE) या देशामध्ये नजवांत शेळ्या 
मेंढ्ा नियात केल्या जातील त्सया नवमाितळ पनरक्षेत्रामध्ये राज्य शासिाच्या सेवते M.V.Sc ही पदवी 
आहधता असणाऱया व सहाय्यक आयुक्त पशुसांवधधि या पदावर कायधरत असलेल्या अनधकाऱयाांिा 
जिावराांच्या वाहतूक पूवध ्वा््य प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम प्रानधकारी म्हणिू याद्वारे प्रानधकृत करण्यात 
येत आहे. 

5. नजवांत  प्राण्याांिा वाहतूकीचे प्रमाणपत्र देतािा वाचा येथे अिु. क्र. 2 व 3  मधील Advisory मध्ये 
िमूद सांबधीत कायदे याांचे कटाक्षािे पालि होईल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
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6. सदर पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्सयाचा सांकेताांक 201811271218138701 असा आहे. हा आदेश नडजीटल 
्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करूि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे. 
 

 
(रववद्र गुरव) 

शासिाचे उप सनचव  
प्रत, 

1) मा. राज्यपाल याांचे सनचव. 
2) मा. मुख्यमांत्री महोदयाांचे अपर मुख्य सनचव. 
3) मा. नवरोधी पक्षिेते (नवधािसभा), महाराष्ट्र नवधािमांडळ सनचवालय, मुांबई. 
4) मा. नवरोधी पक्षिेते (नवधाि पनरिद), महाराष्ट्र नवधािमांडळ सनचवालय, मुांबई. 
5) मा. मांत्री (पदुम) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई. 
6) मा. राज्यमांत्री (पदुम) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई. 
7) मा. मांत्री (पदुम), महाराष्ट्र शासि याांचे ्वीय सहाय्यक,  
8) मा. राज्यमांत्री (पदुम), महाराष्ट्र शासि याांचे ्वीय सहाय्यक, 
9) अप्पर मुख्य सनचव, गृह नवभाग, महाराष्ट्र शासि, 

10) प्रधाि सनचव, कृनि व कृनि कल्याण मांत्रालय, पशुसांवधधि, दूग्धव्यवसाय नवकास व 
मत्स्य व्यवसाय नवभाग, भारत सरकार  

11) अध्यक्ष, भारतीय जीवजांतू कल्याण मांडळ, वल्लभगढ, फ़नरदाबाद, हनरयाणा 
12)     आयुक्त, पशुसांवधधि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
13) सवध पोनलस आयुक्त, 
14) सवध नजल्हानधकारी,  
15) सवध पोनलस अनधक्षक, 
16) सवध नवभागीय आयुक्त, 
17) सवध मुख्य कायधकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद, 
18) सवध प्रादेनशक पशुसांवधधि सहआयुक्त, 
19) सवध नजल्हा पशुसांवधधि उपआयुक्त, 
20) सवध नजल्हा पशुसांवधधि अनधकारी, नजल्हा पनरिद, 
21) कृनि व पदुम नवभाग, कायासि- पदुम-3/4 
22) निवड ि्ती पदुम-3. 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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(शासि पनरपत्रक क्र.पनवआ-1018/प्र.क्र.316/पदुम-3, नद.27.11.2018 सोबतचे जोडपत्र.) 
 

SCHEDULE-J 

[See Rule 65] 

Proforma for Certificate of fitness to Travel – Sheep and Goats 

This Certificate should be completed and signed by a qualified Veterinary Surgeon 

 

Date and time of examination : …………………………………… 

Species of Animals :………………………………………………… 

Number of Animals :………………………………………………… 

Sex………………………………………. Age……………………… 

I hereby certify that I have read rules 64 to 75 in Chapter VI of the Transport of Animals Rules, 

1978 and other relevant acts thereof 

1. That, at the request of (consignor) …………………………………….. I have examined 

the above mentioned animals not more than 12 hours before their departure. 

2. That each animal appeared- to be in a fit condition to travel by rail/road/air and is not 

showing any signs of any infectious or contagious or parasitic disease(s) and that it has 

been vaccinated against any infectious or contagious or parasitic disease(s). 

3. That the animals were adequately fed and watered for the purpose of the journey. 

4. That the animals have been vaccinated. 

(a) Type of vaccine(s): 

(b) Date of vaccination: 

 

Signed……………………................ 

Address……………………………. 

……………………………………… 

Qualification……………………….. 

Date……………………… 
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