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राष्ट्रीय

पशुरोर्
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अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृनि, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय नवकास व मत्सस्यव्यवसाय नवर्ार्,
शासन ननणगय क्रमांक- संनकणग-2019/ प्र.क्र. 71/पदु म-4
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजर्ुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
नदनांक :- 2 जुन, 2020.
वाचा :

1) केंद्र शासनाच्या पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय नवर्ार्ाचे पत्र क्र. 11053(5313)/9/2019-एलएच,
नवी नदल्ली नद.5.09.2019.
2) केंद्र शासनाच्या पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय नवर्ार्ाचे पत्र क्र. के- 11025 /15 /2019 -एलएच,
नवी नदल्ली नद.9.10.2019.
3) केंद्र शासनाच्या पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय नवर्ार्ाचे सह सनचव यांनी प्रधान सनचव (पदु म) यांना
नलनहलेले अ.शा. पत्र क्र. के-11025/26/2019-एलएच, नवी नदल्ली नद.24.08.2019 व
नद.1.11.2019.
4) या नवर्ार्ाचे पत्र क्र. संनकणग-2019/ प्र.क्र. 71/पदु म-4, नद.5.11.2019 अन्वये केंद्र शासनास
सादर केलेला राज्याचा कृती आराखडा.
5) केंद्र शासनाच्या पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय नवर्ार्ाचे अ.शा. पत्र क्र. के-11053
(5313)/20/2019-एलएच, नवी नदल्ली नद.29.11.2019 .
6) शासनाचे समक्रमांकाचे पत्र नद. 13.12.2019.

प्रस्तावना : केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या पनहल्या मंनत्रमंडळ बैठकीत पशुधनामधील संसर्गजन्य लाळ-खुरकुत व
सांसर्गर्क

र्र्गपात या रोर्ाच्या ननयंत्रणासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुरोर् ननयंत्रण कायगक्रमाच्या

(NADCP-National Animal Disease Control Programme) दे श पातळीवरील

सन 2019-2020

पासूनच्या अंमलबजावणीस मंनत्रमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. तसेच, वाचा क्र.2 येथील पत्रान्वये
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पशुरोर् ननयंत्रण कायगक्रमाच्या (NADCP-National Animal Disease Control
Programme) सन 2019-2020 मधील दे श पातळीवरील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान
केलेली आहे . सदरच्या कायगक्रमासाठी केंद्र शासनाचा 100 टक्के ननधी राज्यास प्राप्त होणार आहे. लाळखुरकुत रोर् ननयंत्रण कायगक्रमांतर्गत राज्यातील 100 टक्के र्ाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या व वराह यांना सहा
मनहन्यांच्या अंतराने विातून दोन वेळा तसेच, 4 ते 8 मनहने वयोर्टातील 100 टक्के र्ाईच्या कालवडी
आनण म्हशींच्या पारड्ांना फक्त एक वेळा (One Time Vaccination) सासंर्गर्क र्र्गपात प्रनतबंधक
लसीकरण करावयाचे आहे .
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वाचा क्र.3 व क्र.5

येथील

अनुक्रमे नद.24.08.2019 व नद.29.11.2019 च्या अधगशासकीय

पत्रान्वये केंद्र शासनाने सदर कायगक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा / राज्य पशुधन
नवकास मंडळास पीएफएमएस प्रणालीद्वारे केंद्र शासनाचा ननधी नवतरीत होणार असल्याचे कळवून, यासाठी
बँकेमध्ये शक्यतो स्वतंत्र खाते उघडू न त्सयाचा तपशील केंद्र शासनास कळनवण्याचे ननदे श नदलेले आहे त.
या कायगक्रमांतर्गत लाळ-खुरकुत व संसर्गर्क र्र्गपात प्रनतबंधक लस, जनावरांची ओळख
पटनवण्यासाठी कानात लावावयाचे टॅ ग्ज व ॲपनलकेटर केंद्र शासनाकडू न पुरवठा करण्यात येणार असून,
या कायगक्रमासाठी आव्यक शीतसाखळी सुनवधा व लसीकरणासाठी आव्यक सानहत्सय, मानधन इ.
बाबींसाठीचा केंद्र शासनाकडू न राज्यास नवतनरत झालेला ननधी मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र पशुधन
नवकास मंडळ, अकोला या कायालयाकडील राष्ट्रीयकृत बँकेत नव्याने उघडलेल्या स्वतंत्र खात्सयामध्ये जमा
करण्यात आलेला आहे.
सदर केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या
अनुिंर्ाने खालीलप्रमाणे शासन ननणगय ननर्गनमत करण्यात येत आहे .
शासन ननणगय :पशुधनामधील संसर्गजन्य लाळ-खुरकुत (Foot & Mouth Disease) व सांसर्गर्क

र्र्गपात

(Brucellosis) या रोर्ाच्या ननयंत्रणासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुरोर् ननयंत्रण कायगक्रमाच्या (NADCPNational

Animal

Disease

Control

Programme)

राज्यातील

सन

2019-2020

पासूनच्या

अंमलबजावणीस याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
केंद्र शासनाने वेळोवेळी ननर्गनमत केलेल्या मार्गदशगक सूचना व यासाठी प्राप्त होणारा ननधी यास
अधीन राहू न सदरच्या कायगक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सदर कायगक्रमाच्या अंमलबजावणीस्तव केंद्र शासनासोबत समन्वय साधण्यासाठी राज्याचे नोडल
अनधकारी म्हणून सह आयुक्त पशुसंवधगन रोर् अन्वेिण नवर्ार्, पुणे-67 यांची ननयुक्ती करण्यात येत आहे.
तसेच सदर योजनेचे राज्यात प्रर्ावीपणे सननयंत्रण करण्यासाठी राज्य, नजल्हा व तालुका स्तरावर
खालीलप्रमाणे नवनवध सननयंत्रण सनमत्सयांचे र्ठण करण्यात येत आहे .
अ) राज्य स्तरीय सननयंत्रण सनमती (State Monitoring Unit)
1) अपर मुख्य सनचव /प्रधान सनचव /सनचव (पदु म), महाराष्ट्र राज्य

: अध्यक्ष

2) आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

: सदस्य

3) सहसनचव / उपसनचव, ग्राम नवकास नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई

: सदस्य

4) संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र पशु व मत्सस्य नवज्ञान नवद्यापीठ , नार्पूर

: सदस्य

5) सहसनचव / उपसनचव, सहकार व पणन नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई

: सदस्य

6) सहआयुक्त पशुसंवधगन, रोर् अन्वेिण नवर्ार्, पुणे-67

: सदस्य सनचव

ब) नजल्हा स्तरीय सननयंत्रण सनमती (District Monitoring Unit)
1) नजल्हानधकारी

: अध्यक्ष

2) अनतनरक्त मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद

: सदस्य

3) नजल्हा सहकार उप ननबंधक, सहकारी संस्था

: सदस्य
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4) नजल्हा पशुसंवधगन उपायुक्त

: सदस्य

5) नजल्हा पशुसंवधगन अनधकारी, नजल्हा पनरिद

: सदस्य

6) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधगन, नजल्हा पशुवद्य
ै नकय सवगनचनकत्ससालय

: सदस्य सनचव

क) तालुका स्तरीय सननयंत्रण सनमती (Block Monitoring Unit)
1) तहनसलदार, संबनं धत तालुका

: अध्यक्ष

2) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधगन, तालुका लघुपशुवद्य
ै नकय सवगनचनकत्ससालय / : सदस्य
तांनत्रक सननयंत्रणासाठी ननयुक्त केलेल्या ननजकच्या तालुका
लघुपशुवद्य
ै कीय सवगनचनकत्ससालयाचे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधगन
3) सर्ापती, पंचायत सनमती यांनी नामननदे शीत केलेले एक पं.स. सदस्य

: सदस्य

4) पशुधन नवकास अनधकारी, तालुका मुख्यालयापासून दू रच्या अंतरावर

: सदस्य

असलेला पशुवद्य
ै नकय दवाखाना (श्रेणी-1)
5) पशुधन नवकास अनधकारी, तालुका लघुपशुवद्य
ै नकय सवगनचनकत्ससालय /
तालुका पशुवद्य
ै नकय दवाखाना, श्रेणी-1

: सदस्य सनचव

राज्य स्तरावर आयुक्त पशुसंवधगन, पुणे तर नवर्ार्ीय स्तरावर संबनं धत नवर्ार्ाचे प्रादे नशक
सहआयुक्त, पशुसंवधगन हे योजनेचे अंमलबजावणी अनधकारी राहतील.
सदर केंद्र पुरस्कृत कायगक्रमाच्या राज्यातील यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त पशुसंवधगन, पुणे
यांनी आव्यक त्सया सनवस्तर मार्गदशगक सूचना तात्सकाळ सवग संबनं धतांना ननर्गनमत कराव्यात.
या कायगक्रमासाठी केंद्र शासनाकडू न प्राप्त होणारा ननधी खची पडल्यानंतर त्सयाचे नवनहत प्रपत्रातील
उपयोनर्ता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी राज्य शासनास सादर करण्यात यावे.
सदर शासन ननणगय ननयोजन व नवत्त नवर्ार्ाच्या सहमतीने तसेच, नवत्त नवर्ार्ाचे अनौपचानरक
संदर्ग क्र.11/2020/व्यय-2, नद.24.01.2020 अन्वये ननर्गनमत करण्यात येत आहे .
हा शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
असून, त्सयाचा संर्णक संकेताक 202006021251027601 आहे . सदर शासन ननणगय नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांनकत करून ननर्गनमत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शाने व नावाने,

Anoop Kumar

Digitally signed by Anoop Kumar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d13d
e68918dc20bad8e6,
serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b530ff7
17c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar
Date: 2020.06.02 12:58:49 +05'30'

( अनूप कुमार )
शासनाचे प्रधान सनचव
प्रत,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
2. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा. मंत्री (पशुसंवधगन व दु ग्धव्यवसाय) यांचे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

शासन ननणगय क्रमांकः संनकणग-2019/ प्र.क्र. 71/पदु म-4

4. मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सनचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. प्रधान सनचव, सहकार व पणन, वस्त्रोद्योर् नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई.
6. प्रधान सनचव, ग्राम नवकास नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई.
7. आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे.
8. नजल्हानधकारी (सवग)
9. मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद (सवग)
10. मुख्य कायगकारी अनधकारी, महाराष्ट्र पशुधन नवकास मंडळ, अकोला.
11. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र पशु व मत्सस्य नवज्ञान नवद्यापीठ , नार्पूर
12. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर.
13. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर
14. नवत्त नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई
15. ननयोजन नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई.
16. प्रादे नशक सहआयुक्त पशुसंवधगन (सवग)
17. पशुसंवधगन सहआयुक्त, रोर् अन्वेिण नवर्ार्, औंध, पुणे.
18. पशुसंवधगन सहआयुक्त, पशुवद्य
ै कीय जैव पदाथग ननर्गमती संस्था, औंध, पुणे.
19. नजल्हा पशुसंवधगन उपआयुक्त (सवग)
20. पशुसंवधगन उपआयुक्त, र्ुणननयंत्रण प्रयोर्शाळा, र्ोरे र्ाव, मुंबई-65.
21. नजल्हा पशुसंवधगन अनधकारी, नजल्हा पनरिद (सवग)
22. अवर सनचव, पदु म-3, कक्ष अनधकारी पदु म-1 व 16, कृनि व पदु म नवर्ार्, मंत्रालय, मुंबई.
23. ननवड नस्ती (पदु म-4)
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