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

मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
फदनाकं:- 14 ऑगस्ट, 2019 

 

वािा:-1. कृफि व पदुम फवभाग शासन फनणधय क्रमाकं पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3, 
     फदनाकं 25.2.2019 

   2. कृफि व पदुम फवभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमाकं पफवआ -1017/प्र.क्र.87/पदुम-3, 
     फदनाकं 28.6.2019     

 

शासन शुध्दीपत्रक :-  
पशुपालकाचं्या दारापयंत पशुरुग्णानंा पशुवदै्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, राज्यात 

सद्या कायधरत असलेल्या 65 फिरत्या पशुवदै्यकीय दवाखान्या व्यफतरीक्त “मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना” 
या राज्यस्तरीय योजनेंतगधत राज्यातील 80 तालुक्यामंध्ये नवीन फिरते पशुफिफकत्सा पथक स्थापन 
करण्यास वािा येथील फदनाकं 25.2.2019 रोजीच्या शासन फनणधयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
2. सदर शासन फनणधयामधील पफरच्छेद क्र.8 नंतर खालीलप्रमाणे मजकूर समाफवष्ट्ट करण्यात येत 
आहे. 

पफरच्छेद क्र.8-अ “तसेि सदर 80 वाहन खरेदी करणे, Fabrication व त्यामध्ये उपकरणे 
बसफवणे ही प्रफक्रया, तसेि बाह्यस्त्रोताद्वारे वाहनिालक कम मदतनीस उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थेस 
देयक अदा करण्यािी कायधवाहीसुध्दा आयुक्त पशुसंवधधन कायालय, पुणे या कायालयामािध त 
राबफवण्यात येईल.  या कामकाजाशी संबंफधत देयके अदा करण्यासाठी पशुसंवधधन कायालयातील लेखा 
अफधकारी हे “आहरण व सफंवतरण अफधकारी” राहतील.” 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक फवत्त फवभागाच्या अनौपिाफरक संदभध क्र.336/व्यय-2, 
फदनाकं19.7.2019  अन्वये त्याचं्या सहमतीने फनगधफमत करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताकं क्र. 201908141344284201 असा आहे. हा आदेश 
फिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाफंकत करून काढण्यात येत आहे. 

 म  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 

          (फवजय का.िौधरी) 
                  उप सफिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री यािंे अपर मुख्य सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
2. आयुक्त पशुसंवधधन, महाराष्ट्र  राज्य, औंध, पुणे- 07.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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पषृ्ठ 2 पैकी 2 

3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मंुबई / नागपूर. 
4. मा. मंत्री (फवत्त) यािंे खाजगी सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
5. मा. मंत्री (पदुम) यािंे खाजगी सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
6. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यािंे खाजगी सफिव, मंत्रालय, मंुबई-32 
7. सवध फजल्हा कोिागार अफधकारी  
8. सवध प्रादेफशक सहआयुक्त पशुसंवधधन, 
9. सवध फजल्हा पशुसंवधधन उपआयुक्त, 
10. सवध फजल्हा पशुसंवधधन अफधकारी, फजल्हा पफरिद 
11. फवत्त फवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
12. फनयोजन फवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
13. फनवि नस्ती (पदुम- 3) 
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