पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे या संस्थेमध्ये
पशु-पक्षी खाद्यामधील करण्यात येणा-या विविध
घटकांच्या

विशलेषणासाठीच्या

विद्यमान

प्रती

चाचणी दरात सुधारणा तसेच, अन्य घटकांचे
विश्लेषण करण्यासाठी सेिाशुल्काचे दर वनवित
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृवष, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यिसाय विभाग,
शासन वनणधय क्रमांक एफडीआर-2018 / प्र.क्र. 172 /पदु म-4,
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक - 15 जानेिारी, 2019.
िाचा - 1) कृवष, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यिसाय विभागाचा शासन वनणधय क्रमांक
संकीणध-2013 / प्र.क्र. 300 /पदु म-4, वद. 30.10.2013.
2) कृवष, पशुसंिधधन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यिसाय विभागाचा शासन पूरकपत्र क्रमांक
संकीणध-2013 / प्र.क्र. 300 /पदु म-4, वद. 10.01.2014.
3) आयुक्त पशुसंिधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कायालयीन पत्र क्र. पखाविप्र / तांवत्रक- 2 /
पसं-6 /प्र.क्र.99/ 1070 /2018, पुणे वद. 29.10.2018
प्रस्तािना िाचा-1 येथील शासन वनणधय वद. 30.10.2013 अन्िये तसेच, िाचा-2 येथील शासन पूरपत्र
वद.10.01.2014 अन्िये, पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे येथे पशु ि पक्षी खाद्यामधील विविध घटक
विश्लेषणासाठी आकाराियाच्या प्रवत चाचणी दरात सुधारणा करण्यात आलेली आहे .
सन 2017-18 मध्ये केंद्र सहाय्ययत (60:40) राष्ट्रीय पशुधन अवभयानाच्या िैरण ि पशुखाद्य या उपअवभयानांतगधत पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे या संस्थेचे बळकटीकरण करण्यात आले असून, या अंतगधत
उपलब्ध झालेल्या अत्सयाधुवनक उपकरणांच्या सहाययाने पशु ि पक्षी खाद्यामधील विविध घटक जसे की, विविध
खवनजद्रव्ये, एकूण ऊजा, युवरया, एडीएफ, एनडीएफ, एडीएल इत्सयादी तसेच, पशुधनास दे ण्यात येणा-या क्षार
वमश्रणातील विविध खवनजद्रव्ये / धातू यांचे पृथ:करण अचूकवरत्सया करण्याची सुविधा या प्रयोगशाळे त उपलब्ध
झालेली आहे. सदर उपकरणांची खरे दी ककमत, पशु-पक्षी खाद्यातील विविध घटक चाचण्यांसाठी लागणारी
रसायने ि वकटस्, विविध गॅसेस ि इतर अनुषंगीक बाबी या करीता होणारा खचध तसेच, केंद्र शासनाच्या, विविध
राज्याच्या आवण खाजगी पशु-पक्षी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळांमध्ये उपरोक्त नमुद विविध घटकांच्या चाचण्यांसाठी
सद्यय्स्थतीत आकारण्यात येणारे सेिाशुल्क यांची तुलना करुन, पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे येथे पशु ि
पक्षी खाद्यामधील विविध घटक विश्लेषणासाठी वद.30.10.2013 च्या शासन वनणधयान्िये सुधावरत करण्यात
आलेल्या प्रवत चाचणी दरांमध्ये आणखी सुधारणा करणे, तसेच, पशु-पक्षी खाद्यामधील या पूिी करण्यात येत
नसलेल्या घटकांची चाचणी करण्यासाठी आकाराियाचे प्रवत चाचणीचे दर वनवित करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती. त्सया अनुषंगाने िाचा येथील नमूद शासन वनणधय ि शासन
खालीलप्रमाणे शासन वनणधय वनगधवमत करण्यात येत आहे .

पूरकपत्र अवधक्रवमत करून
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शासन वनणधय पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे येथे पशु-पक्षी खाद्यामधील विविध घटक विश्लेषणासाठी सद्यय्स्थतीत
आकारण्यात येत असलेल्या प्रवत चाचणी दरामध्ये सुधारणा करण्यास तसेच, पशु-पक्षी खाद्यामधील या पूिी वनवित
करण्यात न आलेल्या घटकांची चाचणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे आकाराियाच्या प्रवत चाचणी दरास याव्दारे
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
अ.क्र.

पशुखाद्य

/

क्षारवमश्रण शासन वनणधय वद.30/10/2013 प्रवत चाचणी सुधावरत दर

विश्लेषण घटकाचे नाि

अन्िये

वनवित करण्यात

आलेले प्रवत चाचणी दर
1

2

3

4

1

Calcium (Ca)

रू.150/-

रू.500/-

2

Phosphorus (P)

रू.150/-

रू.500/-

3

Sodium (Na)/Na Cl

रू.150/-

रू.500/-

4

Potassium (K )

--

रू.500/-

5

Magnesium (Mg)

--

रू.500/-

6

Sulphur (S)

--

रू.500/-

7

Iron (Fe )

--

रू.500/-

8

Copper (Cu)

--

रू.500/-

9

Cobalt (Co)

--

रू.500/-

10

Manganese (Mn)

--

रू.500/-

11

Molybdenum (Mo )

--

रू.500/-

12

Zinc( Zn )

--

रू.500/-

13

Selenium (Se )

--

रू.500/-

14

Aluminium (Al )

--

रू.500/-

15

Arsenic (As )

--

रू.500/-

16

Cadmium (Cd )

--

रू.500/-

17

Lead (Pb )

--

रू.500/-

18

Mercury (Hg )

--

रू.500/-

19

Macro

--

प्रत्सयक्षात येणारा खचध रु. 3,000/- या

20

21

or

Major

elements -: Ca, P, Na,

प्रमाणे 10 टक्के सूट विचारात घेता

K, S & Mg

रु. 2,700/-

Micro

or

trace

--

प्रत्सयक्षात येणारा खचध रु. 3,500/-

elements:- Fe, Cu, Co,

या प्रमाणे 10 टक्के सूट विचारात घेता

Mn, Zn, Mo & Se

रु. 3,150/-

Heavy Metals :- Al, As,
Cd, Pb & Hg

--

प्रत्सयक्षात येणारा खचध रु. 2,500/- या
प्रमाणे 10 टक्के सूट विचारात घेता
रु. 2,250/पष्ृ ठ 4 पैकी 2
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22

Macro+ Micro+ Heavy

--

प्रत्सयक्षात येणारा खचध रु. 9,000/- या

Metals

प्रमाणे 15 टक्के सूट विचारात घेता
रु. 7,650/-

23

Urea

--

रू.550/-

24

Gross Energy

--

रू.450/-

25

Fibre Fractions:

--

रू.1,800/-

NDF (Neutral Detergent
Fibre)

+

ADF

(Acid

Detergent Fibre) + ADL
(Acid Detergent Lignin)
या शासन वनणधयान्िये सुधारणा करण्यात आलेले उपरोक्त प्रमाणे पशुखाद्य घटक विष्ट्लेषणाचे सुधावरत
दर सदरचा शासन वनणधय वनगधमीत झाल्याच्या वदनांकापासून अंमलात येतील.
उपरोक्त प्रमाणे वनवित करण्यात आलेल्या पशु-पक्षी खाद्यामधील विविध घटकांच्या विश्लेषणासाठी
वनवित करण्यात आलेल्या सेिाशुल्काच्या दरांचा आयुक्त पशुसंिधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दर पाच िषानी
आढािा घेऊन, त्सयात आणखी सुधारणा कराियाची झाल्यास, योग्य त्सया समथधनासह प्रस्ताि शासनास सादर
करािा.
सदरचा शासन वनणधय वित्त विभागाच्या अनौपचावरक संदभध क्र.630/2018/व्यय-2 वद.11.01.2019
अन्िये ि त्सयांच्या सहमतीने वनगधमीत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201901151650157801 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शाने ि नािाने,

Digitally signed by Vijay K. Chaudhari
Date: 2019.01.15 17:00:08 +05'30'
(विजय चौधरी)
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई 32.
2. मा. राज्यमंत्री (पशुसंिधधन ि दु ग्धव्यिसाय विकास) यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई 32.
3. आयुक्त पशुसंिधधन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे
4. आयुक्त कृवष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
5. मुख्य कायधकारी अवधकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला.
6. व्यिस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अवहल्यादे िी महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास महामंडळ, पुणे.
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7. सिध वजल्हा पवरषदांचे मुख्य कायधकारी अवधकारी,
8. सिध प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसंिधधन.
9. संचालक संशोधन, महाराष्ट्र पशु ि मत्सस्य विज्ञान विद्यापीठ, सेवमनरी वहल्स, नागपूर.
10. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 महाराष्ट्र मुंबई 400 020.
11. प्रधान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई 400 020.
12. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर.
13. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर.
14. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
15. सिध वजल्हा पशुसंिधधन उपआयुक्त.
16. पशुसंिधधन उपायुक्त, गुण वनयंत्रण प्रयोगशाळा, आरे कॉलनी, गोरे गाि, मुंबइर
17. सहायक आयुक्त पशुसंिधधन, पशुखादय विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे-16.
18. सिध वजल्हा पशुसंिधधन अवधकारी, वजल्हा पवरषद.
19. अिर सवचि, पदु म-3, कक्ष अवधकारी पदु म-1 / 16, कृवष ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
20. वनिड नस्ती (पदु म-4)
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