
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजने अतंर्गत षिदर्ग ि 
मराठिाडा षिर्ार्ात दूध उत्पादन िाढीसाठी 
राबिाियाच्या षिशेि प्रकलपांतर्गत सतंुषित 
पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे 
तसेच, दुधाळ देशी र्ायी / म्हशींचे िाटप करणे 
या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान 
करणेबाबत. 
  

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंिधगन, दुग्ध व्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्, 

शासन शुध्दीपत्रक क्र. एमएिके-2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ुरू चौक, 

मंत्रािय षि्तार, मंुबई-400032. 
षदनांक : 16 जानेिारी, 2019 

 
िाचा :- 1. कृषि, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्,शासन षनणगय क्र.  

    एमएिके - 2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, षद.28.12.2018 
2. कृषि, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्ाच ेशासन शुध्दीपत्रक      
     क्र. एमएिके - 2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, षद.02.01.2019 
 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
 कृषि, पशुसंिधगन, दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्ाच्या िाचा येथीि षद.28.12.2018 
च्या  शासन षनणगयातीि प.ृक्र. 4 िरीि पषरच्छेद क्र. 4 येथीि या षिशेि दुग्ध प्रकलपांतर्गत संतुषित पशुखाद्य 
सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे या घटकांची अंमिबजािणी “राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळाने कराियाची आहे” 
या ऐिजी या षिशेि दुग्ध प्रकलपांतर्गत संतुषित पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे या घटकांची 
अंमिबजािणी “मदर डेअरी फु्रट ्ड ड व्हेषजटेबि प्रा. षि. (राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळाची सं्था)” या 
पशुपोिण क्षेत्रात व्यिसाषयक सेिा परुषिणाऱ्या या प्रकलपातीि सहर्ार्ी एजन्सीमार्ग त कराियाची आहे असे 
िाचाि.े 
   

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेत्थळािर 
उपिब्ध करड यात आिेिा असून, त्याचा सकेंताकं 201901161128467601 असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डीषजटि ्िाक्षरीने साक्षांषकत करून षनर्गषमत करड यात येत आहे. 

  
        महाराष्ट्राच ेराज्यापाि यांच्या आदेशानुसार ि नांिाने, 
 
 
 
         ( षिजय चौधरी ) 

  उप सषचि,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:-     

1. मा. राज्यपाि, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सषचि. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सषचि. 
3. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजर्ी सषचि 
4. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजर्ी सषचि 
5. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिर्ार्, मंत्रािय, मंुबई ३२. 
6. आयुक्त पशुसंिधगन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पणेु 67 
7. आयुक्त दुग्धव्यिसाय षिकास, महाराष्ट्र राज्य, िरळी, मंुबई. 
8. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, 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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