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सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे तसचे, दुधाळ देशी 
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िाचा :- कृषि, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्,शासन षनणगय                                        
             क्र. एमएिके - 2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, षद.28.12.2018 

 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
 कृषि, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्ाच्या िाचा येथीि षद.28.12.2018 
च्या  शासन षनणगयातीि प.ृक्र.4 िरीि खािीि पषरच्छेद िर्ळण्यात येत आहे. 
 “या प्रकलपाच्या यश्िी अंमिबजािणीकरीता आिश्यक त्या सषि्तर मार्गदशगक सुचना आयुक्त 
पशुसंिधगन, महाराष्ट्र रा, य, पणेु यांनी त्यांच्या ्तराि सन सिग संबषंधतांना तात्काळ षनर्गषमत कराव्यात”. 
 तसेच, िाचा येथीि शासन षनणगयातीि प.ृक्र. 4, ब) दुधाळ देशी र्ायी /म्हशींचे िाटप (Animal 
Inducation) याअंतर्गत पषहलया पषरच्छेदानंतर खािीि पषरच्छेद समाषिष्ट्ट करण्यात येत आहे. 
 “या घटकातंर्गत िार् देताना , या शेतक-याकडे एक दुधाळ जनािर आहे अशा िार्ार्थ्यास प्राधान्य 
देण्यात याि.े तसचे, िार्ाथी षनिडताना 30 टक्के मषहिा ि 3 टक्के अपंर् िार्ार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात याि.े 
एका कुटंुबातीि एकाच व्यक्तीस या योजनेंतर्गत िार् देण्यात यािा. दुधाळ देशी र्ायी ि म्हशींची खरेदी 
करताना शासनाच्या प्रचषित  पशु पैदाशीच्या धोरणास (Breeding Policy of the State) अषधन राहून, 
पशुपािकाच्या सहमतीनुसार देशी र्ाय / म्हशीच्या जातीची (Breed) षनिड करण्यात यािी.  

या योजनेंतर्गत िाटप केिेलया दुधाळ जनािरांचा षिमा कें द्र परु्कृत राष्ट्रीय पशुधन अषर्यानातंर्गत 
पशुधन षिमा योजनेमधून तीन ििासाठी उतरषिण्यात यािा. तसेच, योजनेंतर्गत िाटप केिेिे जनािर मृत 
झालयास षिम्याच्या पशैातून ि पशुसंिधगन षिर्ार्ाच्या सहमतीने िार्ाथीस दुसरे दुधाळ जनािर खरेदी क सन 
परुषि ण्यात याि.े खरेदी  करण्यात आिेलया दुधाळ जनािरांना कें द्र परु्कृत राष्ट्रीय पशु उत्पादकता 
अषर्यानातंर्गत पशुसंजीिनी योजनेमधून टॅर्ींर् क सन जनािरांची नोंदणी इनाफ या प्रणािीिर करण्यात 
यािी. दुधाळ जनािरांच ेिाटप केिेिे िार्ाथी ,  या पशुिदै्यकीय दिाखान्याच्या कायगक्षेत्रात असतीि, त्या 
षजलहा पशुिदै्यकीय सिगषचषकत्सािय / तािुका िघु पशुिदै्यकीय सिगषचषकत्साियाचे सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंिधगन, पशुिदै्यकीय दिाखान्यािरीि पशुधन षिकास अषधकारी / सहाय्यक पशुधन षिकास अषधकारी / 
पशुधन पयगिके्षक याचंेव्दारे सदर दुधाळ जनािरानंा आरोग्य षिियक आषण पैदाशीच्या सुषिधा उपिब्ध क सन 
देण्यात याव्यात ि त्याचंी नोंद ्ितंत्र नोंदिहीमध्ये घेण्यात यािी. तसचे, सदर अषधकारी / कमगचा-यांमाफग त 
दर षतमाहीस िाटप केिेलया दुधाळ जनािरांच्या िार्ाथी / पशुपािकांच्या घरी जाऊन 100 टक्के पडताळणी 
करण्यात यािी ि त्याचा अहिाि पशुधन षिकास अषधकारी (षि्तार) यांचेमाफग त प्रकलप सचंािक, षिदर्ग 
मराठिाडा षिशेि दुग्ध प्रकलप, नार्परू यानंा सादर करण्यात यािा. या योजनेंतर्गत िार् घेतिेलया िार्ाथीस 
हा व्यिसाय षकमान 3 ििग करणे बधंनकारक राहीि. िार्ाथींनी योजनेंतर्गत षदिेलया शासकीय अनुदानाचा 
रै्रषिनीयोर् केलयाच ेषनदशगनास आलयास, अनुदानाची व्याजासह एक रक्कमी िसुिी, महसुिी कायगपध्दतीने 
िार्ाथीकडून करण्यात यािी”.  



शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएिके-2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, 
 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर 
उपिब्ध करण्यात आिेिा असून, त्याचा सकेंताकं 201901021506336501 असा आहे. हा शासन षनणगय 
डीषजटि ्िाक्षरीने साक्षांषकत करून षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 

  
        महाराष्ट्राच ेरा, यापाि यांच्या आदेशानुसार ि नांिाने, 
 
 
 
         ( षिजय चौधरी ) 

  उप सषचि,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:-     

1. मा. रा, यपाि, महाराष्ट्र रा, य, यांचे प्रधान सषचि. 
2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र रा, य, यांचे प्रधान सषचि. 
3. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजर्ी सषचि 
4. मा. रा, यमंत्री (पदुम) यांचे खाजर्ी सषचि 
5. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिर्ार्, मंत्रािय, मंुबई ३२. 
6. आयुक्त पशुसंिधगन, महाराष्ट्र रा, य, औंध, पणेु 67 
7. आयुक्त दुग्धव्यिसाय षिकास, महाराष्ट्र रा, य, िरळी, मंुबई. 
8. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र रा, य, मध्यिती इमारत, पणेु. 
९. षिर्ार्ीय आयुक्त, नार्परु, अमरािती ि औरंर्ाबाद 
१०. षजलहाषधकारी, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू, यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड,  
       जािना ि उ्मानाबाद. 
11. प्रकलप संचािक, षिदर्ग मराठिाडा षिशेि दुग्ध प्रकलप, नार्परू 
१2. मुख्य कायगकारी अषधकारी, षजलहा पषरिद, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
      यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद  
१3. मुख्य कायगकारी अषधकारी, महाराष्ट्र पशुधन षिकास मंडळ, अकोिा. 
१4. क्षेत्रीय प्रमुख (पषिम षिर्ार्), राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळ, पषिम दु्रतर्ती महामार्ग,र्ोरेर्ाि (प)ू मंुबई. 
15. प्रादेषशक सहआयुक्त पशुसंिधगन, नार्परू, अमरािती, औरंर्ाबाद ि िातूर षिर्ार् 
16. प्रादेषशक दुग्धव्यिसाय षिकास अषधकारी, नार्परू, अमरािती, औरंर्ाबाद ि िातूर षिर्ार् 
17. षजलहा पशुसंिधगन उपायुक्त, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू, यितमाळ,  

               चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद.  
18. षजलहा पशुसंिधगन अषधकारी, षजलहा पषरिद, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
       यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद 
19. षजलहा दुग्धव्यिसाय षिकास अषधकारी, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
       यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद 
 20. षनिडन्ती / पदुम-4 
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