
राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 
06/04/02 दुधाळ संकरीत गायी/ म्हशींच े गट 
वाटप करणे या नाववन्यपणुण राज्यस्तरीय 
सवणसाधारण, अनुसुवचत जाती उपयोजना व 
आवदवासी उपयोजनेंतणगत योजनेस प्रशासकीय 
मंजुरी प्रदान करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवधणन, दुग् धव् यवसाय ववकास व मत् स् यव् यवसाय ववााग 

पूरक शासन वनणणय क्रमाकंः राज्ययो-2012/प्र.क्र.159/पदुम-4 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय ववस्तार, मंुबई-400 032 
                                                   वदनांक : 19 जानेवारी, 2019. 
 

संदाण : - कृवष, पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय ववााग शासन वनणणय क्रमाकंः राज्ययो- 2012/ प्र.क्र. 
159 /पदुम-4, वद. 30.10.2015 

 

प्रस्तावना : - 

संदर्भात शासन वनणणय वद.30.10.2015 द्वारे राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी  सहा/चार/दोन 
दुधाळ सकंरीत गाई / म्हशींचे गट वाटप करणे या नाववन्यपणूण राज्यस्तरीय सवणसाधारण, अनुसूवचत जाती 
उपयोजना व वजल्हास्तरीय आवदवासी क्षेत्र उपयोजनाचं ेयापवूीचे शासन वनणणय अवधक्रवमत करून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेअतंगणत वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांमध्ये देशी जातीच्या दुधाळ 
गाईंचा समावशे करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन वनणणय  वनगणवमत 
करण्यात येत आहे. 

शासन वनणणय  :- 

राज्यात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय सवणसाधारण, अनुसूवचत जाती उपयोजना व 
वजल्हास्तरीय आवदवासी क्षते्र उपयोजनेअंतगणत वाटप करावयाच्या सहा/चार/दोन संकरीत गाई/ म्हशींच ेगट 
वाटप करणे या योजनेमध्ये देशी दुधाळ गाईचंा (गीर, सवहवाल, रेड ससधी, राठी, थारपारकर देवणी, लाल कंधारी, 
गवळाऊ व डांगी) समावशे करण्यास याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

वाचा येथील वद.30.10.2015 च्या शासन वनणणयातील प.ृक्र.2 वरील योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 
सवणसाधारण मागणदशणक सूचना - अटी व शतीमधील अ.क्र.10 खालीलप्रमाणे वाचण्यात याव.े 

10.  या योजनेअंतगणत वाटप करावयाच्या दुधाळ सकंवरत गाई जसे की, एचएफ, जसी (प्रवतवदन 10 ते 12 वल. दुध 
उत्पादन क्षमता), देशी दुधाळ गाई जसे की, गीर, सवहवाल, रेड ससधी, राठी, थारपारकर (प्रवतवदन 8 ते 10 वल. 
दुध उत्पादन क्षमता) देवणी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी (प्रवतवदन 5 ते 7 वल. दूध उत्पादन क्षमता) आवण 



परूक शासन वनणणय क्रमांकः राज्ययो-2012/प्र.क्र.159/पदुम-4 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

सुधारीत मु-हा व जाफराबादी म्हशी (प्रवतवदन8 ते 10 वल. दुध उत्पादन क्षमता) दुस-या / वतस-या वतेातील 
असाव्यात. दुधाळ गाई व म्हशी शक्यतो 1 ते 2 मवहन्यापवूी व्यायलेल्या असाव्यात. 

  सदर परूक शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201901191646403301 असा आहे. हा परूक शासन वनणणय 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

                             ( अनूप कुमार ) 
                          शासनाच ेप्रधान सवचव 
प्रत, 

1. मा. राज्यपालांच ेसवचव, राजावन, मुंबई. 
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 
4. सवण ववधानसाा / ववधानपवरषद सदस्य 
5. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच ेमध्यवती कायालय  
6. प्रधान महालेखापाल (लेखापवरक्षा) -1/2 महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
7. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -1/2 महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
8. महासंचालक, मावहती व जनसंपकण  महासचंालनालय  
9. मुख्य सवचवांच ेउपसवचव, मंत्रालय, मुंबई. 
10. प्रधान सवचव, ववत्त ववााग, मंत्रालय, मुंबई. 
11. अपर मुख्य सवचव, वनयोजन ववााग, मंत्रालय, मुंबई 
12. प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववााग, मंत्रालय, मुंबई 
13. प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववााग, मंत्रालय, मुंबई. 
14. सवचव, मवहला व बाल कल्याण ववााग मंत्रालय, मुंबई 
15. सवचव, रोजगार व स्वयरंोजगार ववााग, मंत्रालय, मुंबई  
16. आयुक्त पशुसंवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 7.  
17. वजल्हावधकारी (सवण), 
18. मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवण) 
19. प्रादेवशक सहआयुक्त पशुसंवधणन, (सवण). 
20. वजल्हा पशुसंवधणन उपायुक्त (सवण)  
21. वजल्हा पशुसंवधणन अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवण)  
22. वजल्हा कोषागार अवधकारी (सवण)  
23. वनवड नस्ती पदुम-4.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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