
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना 
पशुपालकाचं्या दारापयंत पशुआरोग्य 
सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
राज्यात फिरते पशुफिफकत्सा पथक 
सुरू करणेबाबत. 

 

       महाराष्ट्र शासन 
कृफि, पशुसंवधधन, दुग्धव्यवसाय फवकास व मत्स्यव्यवसाय फवभाग, 

शासन फनणधय क्रमाकं-  पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3 
मादाम कामा मागध, हुतात्मा राजगुरु िौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
फदनाकं:-  25 िेब्रवुारी, 2019   

प्रस्तावना :-  
मा. मंत्री (फवत्त) यानंी सन 2017 च्या अथधसंकल्पपय अफधवशेनामध्ये "पशुपालकाचं्या दारापयंत 

पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात 349 फिरत्या पशुवदै्यकीय फिफकत्सालयािी 
स्थापना करण्यािी" ही नवीन योजना सुरू करण्यािी घोिणा केली होती.  
2. राज्यातील पशुधनास कृफत्रम रेतन, औिधोपिार, लसीकरण, शस्त्रफक्रया, वधं्यत्व तपासणी, 
गभधधारणा तपासणी, इत्यादी प्रकारच्या पशुआरोग्य सेवा पशुवदै्यकीय संस्थामािध त फनयफमतपणे 
पुरफवपया जातात. तथाफप, पशुधन आजारी पडपयास सदर पशुधनास नजीकच्या पशुवदै्यकीय 
दवाखानयामंध्ये घेऊन जाव ेलागते. पशुरूग्ण जर िालण्यास सक्षम नसेल तर पशुपालकानंा वाहनािी 
सोय स्वखिाने करावी लागते. बहुताशंी पशुपालकानंा हा आर्थथक भार परवडणारा नसतो. त्यामुळे 
पशुवदै्यकीय सेवअेभावी पशुरुग्णािंा मृत्यू होऊन, पशुपालकािंे आर्थथक नुकसान होते. राज्यातील 
पशुधनािी उत्पादन क्षमता वाढफवण्यासाठी त्यािंे आरोग्य उत्तम असणे गरजेिे आहे व त्याकरीता 
उत्कृष्ट्ठ दजाच्या पशुवदै्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सबब, राज्यातील दुगधम, 
डोंगराळ, आफदवासी बहुल भागामध्ये तसेि ज्या भागामध्ये पशुधनाच्या तुलनेत पशुवदै्यकीय 
दवाखानयािी संख्या कमी आहे, त्यािप्रमाणे ज्या भागामध्ये दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुफवधा आहेत, 
अशा तालुकयांमधील  पशुरुग्णानंा पशुवदै्यकीय सेवा पशुपालकाचं्या दारापयंत पोहिफवण्यासाठी, 
फिरते पशुफिफकत्सा पथक स्थापन करणे आवश्यक आहे.  

3. वरील बाबींिा फविार करुन राज्यातील  349 ग्रामीण तालुकयामंध्ये स्थापन करावयाच्या 
फिरत्या पशुफिफकत्सा पथकापंैकी प्रथम टप्पप्पयात 80 तालुकयामंध्ये नवीन 80 फिरती पशुफिफकत्सा 
पथके स्थापन करण्यास, तसेि सदर फिरत्या पशुफिफकत्सा पथकाचं्या कामािा सवधकि अभ्यास करुन 
िलफनष्ट्पत्ती फविारात घेवून, उवधरीत तालुकयामंध्ये फिरते पशुफिफकत्सा पथके फनमाण करण्यािा 
फनणधय पुढील टप्पप्पयात घेण्यास मंफत्रमंडळाने  फदनाकं  12  िेब्रवुारी, 2019 रोजीच्या बैठकीत मानयता 
फदलेली आहे  

4. वर नमूद केलेली वस्तुल्स्थती फविारात घेता, पशुपालकाचं्या दारापयंत पशुरुग्णानंा 
पशुवदै्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, राज्यात प्रथम टप्पप्पयात 80 फिरत्या पशुफिफकत्सा 
पथकािी स्थापना करण्यािी बाब शासनाच्या फविाराधीन होती.   



शासन फनणधय क्रमांकः पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3 
 

पषृ्ठ 10 पैकी 2  
 

शासन फनणधय :- 
5. राज्यात सद्या कायधरत असलेपया 65 फिरत्या पशुवदै्यकीय दवाखानया व्यफत रीकत 
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना या राज्यस्तरीय योजनेंतगधत सोबत जोडलेपया पफरफशष्ट्ट - अ मध्य े
नमूद केलेपया 80 तालुकयामंध्ये नवीन फिरते पशुफिफकत्सा पथक स्थापन करण्यास याद्वारे 
खालीलप्रमाणे शासन मानयता देण्यात येत आहे:- 

 

 (अ) योजनेिे स्वरुप:- 
(1) सदर योजनेअंतगधत फिरत्या पशुफिफकत्सा पथकामध्ये उपकरणानंी सुसज्ज वाहन 
तसेि पशुवदै्यकीय अफधकारी ककवा कमधिारी आफण वाहन िालक तथा  मदत नीस 
(Driver cum Helper)  यािंा समावशे असेल. 
(2) या पथकाकरीता आवश्यक असणारी औिधे, हत्यारे व उपकरणे इत्यादी बाबी 
साठींिा फनधी सद्या कायधरत असलेपया फिरत्या पशुवदै्यकीय दवाखानयांकरीता मंजूर 
असलेपया लेखाफशिांतगधत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
(3) तसेि सदर पथकाच्या वाहनासाठी आवश्यक असलेले इंधन, वाहन दुरूस्ती व 
देखभाल इत्यादी बाबींसाठी येणाऱ्या खिाकरीता आवश्यक असलेला फनधी सध्या 
कायधरत असलेपया फिरत्या पशुवदै्यकीय दवाखानयाकंरीता मंजूर असलेपया 
लेखाफशिांतगधत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
(4) फिरत्या पशुवदै्यकीय दवाखानयािंी सेवा पफरणामकारकफरत्या उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्ट्टीने टोल री ी क्रमाकंािी सुफवधा, ॲनरॉइड ॲप (कॉल सेंटर सुफवधासह) 
उपलब्ध करुन देण्यािी कायधवाही आयुकत पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंी 
करावी. 

(ब) पशुवदै्यकीय सेवािंा तपशील. 
 सदर योजनेंतगधत पुरफवण्यात येणाऱ्या पशुवदै्यकीय सेवािंा तपशील सोबतच्या 
पफरफशष्ट्ट-ब मध्ये नमूद केपयाप्रमाणे राहील. 

(क) पशुवदै्यकीय अफधकारी / कमधिारी तसेि वाहनिालक तथा मदतनीस यािंी कतधव्य े
व जबाबदाऱ्या. 

सदर फिरत्या पशुफिफकत्सा पथकासाठी फनयुकत करण्यात येणाऱ्या पशुवदै्यकीय 
अफधकारी / कमधिारी तसेि वाहनिालक तथा मदतनीस यािंी कतधव्ये व जबाबदाऱ्या 
सोबतच्या पफरफशष्ट्ट-क मध्ये नमूद केपयाप्रमाणे असतील. 
(ड) उपकरणे:- 

सदर पथकाच्या वाहनामंध्ये प्रामुख्याने खाली नमूद केलेली उपकरणे राहतील:- 
(1) कास्टींग उपकरणे - पशुधनािे पाय बाधंण्यासाठी दोरी, तोंड व जबडा बाधंण्यािे 
कपडे, पशुधनास पकडण्यासाठी जाळी. बसलेले जनावर उभ ेकरण्यासाठी रस ॲण्ड 
िेन पुली. (2) आय/व्ही कॅनयूला आय/ व्ही कॅथेटर 
(3) तात्पुरता अस्थीभंग ल्स्थर करण्यासाठी फवफवध उपकरणे स्प्पलींट 
(4) शस्त्रफक्रया आफण इतर कायधपध्दतीसाठी वदेनाशमक व इतर औिधे झायलेझाईन, 
केटामाईन, प्रोप्रोिोल, डायझेपाम, डोकसापॅ्रम, योहीम्बीन, ॲटोपीन सपिेट, सोफडयम 
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थायोसपिेट, इंजेकशन अगोमेफरन, इंजेकशन पाम (PAM), इंजेकशन कॅल्पशयम ग्लुकोनेट, 
ॲकटीव्हेटेड िारकोल, इंजेकशन बेरेफनल, बी.पी. हँडल, सर्थजकल ब्लेड, क्रोफमक कॅटगट, 
नायलॉन, सुिरींग फनडपस, स्रेट + कव्हधड, फनडल होपडर, पोल्व्हडोज आयोडीन, 
अबझॉरबंट कॉटन. 

6. कमधिारीवृदंािंी फनयुकती. 
(1) सदर पशुफिफकत्सा पथकासंाठी पशुवदै्यकीय अफधकारी / कमधिारी उपलब्ध 
मनुष्ट्यबळातून फनयुकत करण्यास तसेि उपलब्ध मनुष्ट्यबळ कमी असपयास, ठराफवक 
कालावधीसाठी सेवाफनवृत्त पशुवदै्यकीय अफधकारी / कमधिारी यािंी प्रिलीत धोरणानुसार 
मानधन तत्वावर फनयुकती करण्यास मानयता देण्यात येत आहे.  
(2) सदर पशुफिफकत्सा पथकासंाठी वाहन िालक तथा  मदतनीस ही पदे रु. 15000/- प्रफत 
कमधिारी-प्रफत माह एवढ्या एकफत्रत वतेनावर प्रिलीत धोरणानुसार बाह्यस्त्रोताद्वारे 
भरण्यास मानयता देण्यात येत आहे.  

7.  आवश्यक वाहने व  उपकरण खरेदी आफण िॅब्रीकेशनसाठी तसेि मनुष्ट्यबळावरील खिािी तरतूद. 
(1) सदर पशुफिफकत्सा पथकासंाठी उपकरणे व िॅब्रीकेशनसह वाहन खरेदी करण्यासाठी 
प्रफत वाहन अंदाजे रु. 16.00 लक्ष, याप्रमाणे 80 वाहनासंाठी रु. 12.80 कोटी एवढ्या 
अनावती खिास मानयता देण्यात येत आहे. सदर वाहन व उपकरणािंी खरेदी शासनाच्या 
प्रलिीत धोरणानुसार करण्यात यावी.  
(2) सदर योजनेअंतगधत आवश्यक असलेपया मनुष्ट्यबळासाठी (वाहन िालक कम मदतनीस), 
वाहन दुरुस्ती देखभाल, इंधन आफण औिधी खरेदीसाठी खालीलप्रमाणे एकूण रु 3.94 कोटी 
एवढ्या आवती खिास मानयता देण्यात येत आहे.  

   आवती खिध   
अ. क्र.         फववरण संख्या प्रती माह खिध एकूण ककमत प्रती विध 

        (रककम रु. लक्षात) 
1 वाहनिालक कम मदतनीस 

@रू.15000/- प्रती माह 
80 12.00 144.00 

2 वाहन दुरुस्ती देखभाल खिध  
@ रू.6000/- प्रती माह 

80 4.80 57.60 

3 इंधन खरेदीसाठी खिध  
@ रू. 10,000/- प्रती माह 

80 8.00 96.00 

4 औिधी खरेदीसाठी खिध  
@ रू. 10,000/- प्रती माह 

80 8.00 96.00 

                                                       एकूण 393.60 
 
                                

(3) सदर पशुफिफकत्सालयासाठी सेवाफनवृत्त पशुवदै्यकीय अफधकारी / कमधिारी यािंी 
प्रिलीत धोरणानुसार मानधन तत्वावर फनयुकती केपयास, यावरील खिध आयुकत 
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पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचं्याकडील मंजूर अनुदानातून करण्यात यावा. 
8.  सदर योजनेसाठी संबंफधत फजपह्यािे फजपहा पशुसंवधधन उपआयुकत हे कायानवयीन 
अफधकारी तसेि आहरण व संफवतरण अफधकारी असतील. त्यािप्रमाणे संबंफधत प्रादेफशक 
पशुसंवधधन सहआयुकत हे प्रादेफशक स्तरावरील आफण आयुकत पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे 
राज्यस्तरावरील सफनयंत्रण अफधकारी राहतील. 
9. सदर योजनेसाठी होणारा खिध खाली नमूद केलेपया लेखाफशिामधून भागफवण्यात यावा. 

 मागणी क्र. डी - 4, 2403, पशुसंवधधन, 
101 - पशुवदै्यकीय सेवा व पशुआरोग्य, 
(05) - पशंुच्या रोगािंे फनयंत्रण, 
(05)(01) - पशंुच्या रोगािंे फनयंत्रण (अफनवायध), 
10 - कंत्राटी सेवा, 13- कायालयीन खिध, 21- पुरवठा व सामुग्री, 
24 - पेरोल, तेल व वगंण, 28 - व्यावसाफयक सेवा व प्रदाने, 51 - मोटार वाहने, 
संकेताकं - 2403 0187 
 

10. सदर शासन फनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201902251253165701                                 
असा आहे. हा आदेश फडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाफंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
            (फवजय िौधरी) 
                   शासनािे उप सफिव 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री यािंे अपर मुख्य सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
2. आयुकत पशुसंवधधन, महाराष्ट्र  राज्य, औंध, पुणे- 07.  
3. सवध मुख्य कायधकारी अफधकारी, फजपहा पफरिद 
4. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मंुबई / नागपूर. 
5. मा. मंत्री (फवत्त) यािंे खाजगी सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
6. मा. मंत्री (पदुम) यािंे खाजगी सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
7. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यािंे खाजगी सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
8. सवध फजपहा कोिागार अफधकारी  
9. सवध प्रादेफशक सहआयुकत पशुसंवधधन, 
10. सवध फजपहा पशुसंवधधन उपआयुकत, 
11. सवध फजपहा पशुसंवधधन अफधकारी, फजपहा पफरिद 
12. फवत्त फवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
13. फनयोजन फवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. फनवड नस्ती (पदुम- 3) 
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 (शासन फनणधय क्रमांक-  पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3, फदनांक-  25 िेब्रवुारी, 2019 िे सहपत्र) 
 
 

                                                            पफरफशष्ट्ट  - अ 
 

                                      80 तालकुाफनहाय फिरत्या पशुफिफकत्सा पथकािंी यादी 
 

अ.क्र. फजपहा अ.क्र. तालकुयाि ेनाव प्रस्ताफवत फिरते पशुफिफकत्सा पथक    
1 2 3 4 5 

 मंुबई फवभाग    

1. ठाणे 1 मुरबाड  फिरते पशुफिफकत्सा पथक,  मुरबाड 

2. पालघर 2 मोखाडा फिरते पशुफिफकत्सा पथक,  मोखाडा,  
3 जव्हार फिरते पशुफिफकत्सा पथक , जव्हार, 
4 वाडा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, वाडा,  

3. रायगड 5 श्रीवधधन फिरते पशुफिफकत्सा पथक, श्रीवधधन 

6 रोहा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, रोहा 
4. रत्नाफगरी 7 दापोली फिरते पशुफिफकत्सा पथक, दापोली 

8 मंडणगड फिरते पशुफिफकत्सा पथक, मंडणगड 

5. कसधुदुगध 9 दोडामागध फिरते पशुफिफकत्सा पथक, दोडामागध 
 पणेु फवभाग     

6. पणेु  10 जुन्नर  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, जुन्नर  

11 मावळ फिरते पशुफिफकत्सा पथक, मावळ 

12 वपेहा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, वपेहा 
13 भोर फिरते पशुफिफकत्सा पथक, भोर 

7. सातारा 14 वाई  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, वाई 

15 माण फिरते पशुफिफकत्सा पथक, माण 
16 खटाव (वडूज) फिरते पशुफिफकत्सा पथक, खटाव (वडूज) 

8. सांगली 17 कवठेमहांकाळ फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कवठेमहांकाळ 

18 जत  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, जत  

19 आटपाडी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, आटपाडी 

9. सोलापरू 20 माढा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, माढा 
21 सांगोला फिरते पशुफिफकत्सा पथक, सांगोला   

10. कोपहापरू 22 फशरोळ  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फशरोळ  

23 कागल फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कागल 

24 पनहाळा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, पनहाळा 
 नाफशक फवभाग   

11. नाफशक  25 बागलान  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, बागलान  

26 देवळा  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, देवळा 
12. धुळे 27 फशरपरु फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फशरपरु 

13. नंदुरबार 28 अककलकुवा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, अककलकुवा 
29 धडगांव फिरते पशुफिफकत्सा पथक, धडगांव  
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14. अहमदनगर 30 कजधत फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कजधत 

31 श्रीगोंदा  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, श्रीगोंदा  
32 नेवासा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, नेवासा  

 औरंगाबाद फवभाग 
 

 
 

15. औरंगाबाद 33 िुलंब्री फिरते पशुफिफकत्सा पथक,िुलंब्री 
34 फसल्लोड  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फसल्लोड  

35 सोयगांव फिरते पशुफिफकत्सा पथक, सोयगांव 

16. परभणी 36 सेल ू फिरते पशुफिफकत्सा पथक, सेलू 

37 पणुा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, पणुा  
17. जालना 38 भोकरदन  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, भोकरदन  

39 घनसावगंी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, घनसावगंी 
40 जालना फिरते पशुफिफकत्सा पथक, जालना 

18. बीड 41 वडवणी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, वडवणी  
 लातूर फवभाग 

 
 

  

19. लातूर 42 फनलंगा,  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फनलंगा,  
43 देवणी  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, देवणी  
44 जळकोट फिरते पशुफिफकत्सा पथक, जळकोट 

20. नांदेड 45 देगलूर फिरते पशुफिफकत्सा पथक, देगलूर 

46 भोकर फिरते पशुफिफकत्सा पथक, भोकर 

47 फबलोली फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फबलोली 
21. कहगोली 48 कहगोली फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कहगोली 
22. उस्मानाबाद 49 भमू  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, भमू  

50 कळंब फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कळंब 

 अमरावती फवभाग 
 

 
 

23. अमरावती 51 अिलपरू फिरते पशुफिफकत्सा पथक, अिलपरू 

52 अंजनगांव सुजी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, अंजनगांव सुजी 
24. अकोला  53 अकोट  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, अकोट  

54 बाशी-टाकळी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, बाशी-टाकळी 
25. बलुढाणा 55 कसदखेडराजा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कसदखेडराजा 
 नागपरू फवभाग 

 
 

 

26. नागपरू 56 नरखेड  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, नरखेड  

57 पारफशवनी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, पारफशवनी  
27. 
 
 
 

भंडारा 58 तूमसर फिरते पशुफिफकत्सा पथक, तूमसर 

59 मोहाडी  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, मोहाडी  
60 
 
 

पवनी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, पवनी  
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28. गोंफदया 61 फतरोडा  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फतरोडा  
62 अजूधनी मोरगांव  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, अजूधनी मोरगांव  

63 आमगांव फिरते पशुफिफकत्सा पथक, आमगांव 

64 सालेकसा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, सालेकसा 
65 गोरेगांव फिरते पशुफिफकत्सा पथक, गोरेगांव 

29. गडफिरोली 66 मुलिेरा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, मुलिेरा 
67 एटापल्ली फिरते पशुफिफकत्सा पथक, एटापल्ली 
68 भामरागड  फिरते पशुफिफकत्सा पथक, भामरागड  
69 कोरिी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कोरिी 

30. वधा 70 कारंजा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कारंजा 
71 आवी फिरते पशुफिफकत्सा पथक, आवी   

31. िंद्रपरू  72 राजुरा   फिरते पशुफिफकत्सा पथक, राजुरा   
73 कसदेवाही फिरते पशुफिफकत्सा पथक, कसदेवाही 

74 फजवती फिरते पशुफिफकत्सा पथक, फजवती 
75 पोंभणुा फिरते पशुफिफकत्सा पथक, पोंभणुा 

76 िंद्रपरू फिरते पशुफिफकत्सा पथक, िंद्रपरू 
77 भद्रावती फिरते पशुफिफकत्सा पथक, भद्रावती 
78 बल्लारपरू फिरते पशुफिफकत्सा पथक, बल्लारपरू 

79 सावली फिरते पशुफिफकत्सा पथक, सावली 
80 मूल फिरते पशुफिफकत्सा पथक, मूल 

 

  *** 
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   (शासन फनणधय क्रमांक-  पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3, फदनाकं-  25 िेब्रवुारी, 2019 िे सहपत्र) 

                                                        पफरफशष्ट्ट - ब 
 

                                              पशुवदै्यकीय सेवािंा तपशील 

(अ) प्रसुतीसंबंधी सेवा:- 
(1) वधं्यत्व - फनदान व उपिार  
(2) अवघड ककवा मंद गतीने प्रसुती, योनी व गभाश्यातून अवयव ककवा 
      त्यािा भाग बाहेर येणे, जनावरािंे रेकटम बाहेर येणे इ. 
(3) सुकलेला गभध, मृत गभध बाहेर काढणे. 
(4) शस्त्रफकयेव्दारे प्रसुती  

(ब) प्रथमोपिार सेवा 

(क) तातडीच्या फिफकत्सकीय सेवा:- 
(1) फमपक फि वर, केटोसीस इ. सारखे ियापयय फवकार 
(2) संसगधजनय फवकार 
(3) प्रोटोझोन फवकार 
(4) अन्न फविबाधा, आम्लािे उपिन, पोट िुगणे, अफतसार 
(5) ऑस्गॅनो िॉस्िरस फविबाधा 
(6) वनस्पतीजनय फविबाधा 
(7) सपधदंश/ फकटकािा िावा 
(8) ॲलजी 
(9) पक्षाघात 

(ड) शस्त्रफक्रया सेवा :- 
(1) दुखापत 
(2) गळू 
(3) जखम 
(4) अस्थीभंग 
(5) शेपूट व कशगािे फवच्छेदन 
(6) रुमेनोटॉमी, डोळयािंा ककध रोग 
(7) स्ट्स्रग हॉपट इत्यादी. 

(इ) इतर कोणत्याही फिफकत्सकीय आपातकालीन पफरल्स्थतीत पुरफवण्यात येणाऱ्या सेवा 

                                                   *** 
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                          (शासन फनणधय क्रमाकं-  पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3, फदनाकं- 25 िेब्रवुारी, 2019 ि ेसहपत्र) 
 
            पफरफशष्ट्ट - क 

पशुवदै्यकीय अफधकारी / कमधिारी तसेि वाहन िालक तथा  मदतनीस यािंी कतधव्ये व 
जबाबदाऱ्या 

(अ) पशुवदै्यकीय अफधकारी  
(1) फिरत्या पशुवदै्यकीय दवाखानयाच्या संिािे (बेसीक केअर) नेतृत्व करणे 
(2) आजारी असलेपया प्राण्याला प्रथमोपिार देणे.  
(3) आजारी प्राण्यावर आवश्यक उपिार करणे. 
(4) भटे आफण देखभाल केलेपया पशुधनािी व्हेटरीनरी केअर रेकॉडधस िॉमधमध्ये 
दस्तावजेीकरणे केपयािी खात्री करणे. 
(5) उपकरणािंी देखभाल, फिरत्या दवाखानयािी स्वच्छता याबाबत आवश्यक ती 
कायधवाही करणे 
(6) औिधाचं्या साठ्यािी नोंद ठेवणे 

(ब) वाहन िालक कम मदतनीस 
 

(1) वाहन िालफवणे व वाहनािी वळेच्या वळेी देखभाल करुन, वाहन सुल्स्थतीत राहील 
यािी काळजी घेणे. 
(2) पशुवदै्यकाच्या मागधदशधनाखाली औिधोपिारासाठी पशुधनास पकडणे आफण 
हाताळण्यासाठी पशुवदै्यकीय अफधकाऱ्यास मदत करणे. 
(3) पशुवदै्यकीय अफधकारी यानंा पशुउपिारासाठी / पशंुच्या तपासणीसाठी सहाय्य 
करणे. 
                                              *** 
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