गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या नवीन राज्यस्तरीय
योजनेंतगधत दु सऱ्या टप्पप्पयात ननवड झालेल्या
लाभार्थी संस्र्थेस अनुदान वाटप करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृनि, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय नवकास व मत्सस्यव्यवसाय नवभाग,
शासन आदे श क्रमांक- पनवआ-1018/प्र.क्र.32/पदु म-3
मादाम कामा मागध, हु तात्समा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदनांक:- 4 मे, 2018
वाचा :- 1) कृनि व पदु म नवभाग, शासन ननर्धय क्र. पनवआ-2016/प्र.क्र.114/पदु म-3,
नदनांक 26.04.2017
2) कृनि व पदु म नवभाग, शासन आदे श क्र. पनवआ-1018/प्र.क्र.32/पदु म-3,
नदनांक 31.03.2018
शासन आदे श
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या नवीन राज्यस्तरीय योजनेंतगधत मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन नजल्हे
वगळता राज्यातील उवधरीत 34 नजल्हांमध्ये भाकड गाई व गोवंशीय संगोपनासाठी कायध करर्ाऱ्या प्रत्सयेक
नजल्यातील एका संस्र्थेस एकवेळचे रु. 1.00 कोटी अनुदान वाटप करण्याची योजना संदभार्ीन नदनांक
26.04.2017 च्या शासन ननर्धयान्वये सुरू करण्यात आलेली आहे .
2.

सदर योजनेंतगधत अनुदानास पात्र असलेल्या संस्र्थांची ननवड करण्यासाठी राज्यस्तरीय ननवड

सनमतीची नदनांक 19.03.2018 रोजी बैठक झाली होती. सदर बैठकीमध्ये घेतलेल्या ननर्धयाप्रमार्े पनहल्या
टप्पप्पयात राज्यातील 21 नजल्यामर्ील गोशाळांना /पांजळपोळ यांना अनुदान दे ण्याचा ननर्धय घेण्यात आला.
त्सयानुसार पनहल्या टप्पप्पयात ननवड केलेल्या 21 संस्र्थांना अनुदान मंजूर केल्याचे आदे श संदभार्ीन अनुक्रमांक
2 येर्थील नदनांक 31.03.2018 अन्वये ननगधमीत करण्यात आले आहे त.
3.

आता, सदर योजनेअत
ं गधत दु सऱ्या टप्पप्पयातील अनुदानास पात्र असलेल्या संस्र्थांची ननवड

करण्यासाठी राज्यस्तरीय ननवड सनमतीची नदनांक 17.04.2018 रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये
उवधरीत नजल्यांपैकी ज्या नजल्यातील प्रस्ताव सवध ननकिांची पुतधता करतात असे प्रस्ताव नवचारात घेवून
त्सयानुसार 7 नजल्यातील प्राप्पत प्रस्तावांची तपासर्ी करुन, त्सयावर सनवस्तर चचा करण्यात आली. सदर
बैठकीत ननवड सनमतीने या आदे शासोबत जोडलेल्या "प्रपत्र - अ" मर्ील संस्र्थांची सन 2017-18 या
विासाठी नजल्हाननहाय अनुदानासाठी ननवड केलेली आहे .
4.

राज्यातील गोवंशीय पशुर्नाची संख्या (1,54,84,207) नवचारात घेता, ज्या नजल्यात गोवंशीय

पशुर्नाची सरासरी संख्या 4.55 लक्ष पेक्षा जास्त आहे, अशा नजल्यामर्ील दोन गोशाळांना अनुदान दे ण्याचा
ननर्धय उक्त नदनांक 17.04.2018 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या ननकिाप्रमार्े राज्यातील 13
नजल्यातील प्राप्पत प्रस्ताव नवचारात घेण्यात आले. त्सयापैकी 9 नजल्यामर्ून 2 ककवा त्सयापेक्षा जास्त प्रस्ताव
आढळू न आले. सदर 9 नजल्यापैकी पनरपूर्ध प्रस्ताव असलेल्या 6 नजल्हयातील प्रस्तावांची तपासर्ी करुन,
त्सयावर सनवस्तर चचा करण्यात आली. वरील ननकिाप्रमार्े सदर बैठकीत ननवड सनमतीने या आदेशासोबत
जोडलेल्या "प्रपत्र - ब" मर्ील संस्र्थांची सन 2017-18 या विासाठी अनतनरक्त संस्र्था म्हर्ून नजल्हाननहाय
अनुदानासाठी ननवड केलेली आहे .
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5.

राज्यस्तरीय ननवड सनमतीने ननवड केल्यानुसार सोबतच्या प्रपत्र "अ" आर्न "ब" मर्ील संस्र्थांना

एकवेळचे रु. 1.00 कोटी अनुदान चार टप्पप्पयामध्ये मंजूर करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे . सदर
चार टप्पप्पयापैकी पनहल्या टप्पप्पयाचे रु 25.00 लक्ष ( अक्षरी रुपये पंचवीस लक्ष फक्त) एवढे अनुदान ननर्ी प्राप्पत
झाल्यानंतर संस्र्थेच्या बॅक खात्सयावर आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े, यांनी ( DBT तत्सवानुसार)
तात्सकाळ जमा करावे. त्सयाअनुिंगाने 13 लाभार्थी संस्र्थांना प्रत्सयेकी रु 25.00 लक्ष याप्रमार्े एकूर् रु 3.25
कोटी ( अक्षरी रुपये तीन कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) खचध करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
6.

ज्या संस्र्थांना या योजनेंतगधत अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, अशा संस्र्थांनी संदभार्ीन

नदनांक 26.04.2017 च्या शासन ननर्धयातील पनरच्छे द 7 (अ) मर्ील बाबींच्या अनुिंगाने खचाचे
अंदाजपत्रक व आराखड्यासह आवश्यकतो प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर करावा.
7.

सदर प्रस्तावामध्ये पशुर्नासाठी नवीन शेडचे बांर्काम, शेडमध्ये आवश्यकते नवद्युतीकरर्,

इत्सयादी स्वरुपाच्या कामाच्या खचाचे अंदाजपत्रक (खचध योग्य असल्याबाबत) संबनं र्त नजल्याच्या
कायधकारी अनभयंता, सावधजननक बांर्काम नवभाग, यांच्या कायालयाकडू न प्रमानर्त करुन घेण्यात यावे.
तसेच नवीन नवहीर व कवर्न नवहीरीकरीता (बोअरवेल) नवद्युत पुरवठा करण्यासाठी सार्नसामुग्रीचा खचध
प्रस्तानवत केल्यास, सदर खचाचे अंदाजपत्रक संबनं र्त नजल्याच्या महाराष्ट्र राज्य नवद्युत नवतरर्
कंपनीच्या कायालयाकडू न प्रमानर्त करुन घेण्यात यावे.
8.

ननवड झालेल्या संस्र्थांचे प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यानंतर कायधकारी अनभयंता, सावधजननक बांर्काम

नवभाग व महाराष्ट्र राज्य नवद्युत नवतरर् कंपनी यांच्या कायालयाने, सदर प्रकरर्ास प्रार्ान्य दे वून प्रस्ताव
तपासून तात्सकाळ मान्यता द्यावी.
9.

वरील पनरच्छे द क्र. 7 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यानंतर सदर प्रस्तावास

प्रशासकीय नवभागाकडू न मान्यता दे ण्यात येईल. सदर मान्यतेनंतर प्रस्तानवत काम करण्यास तसेच मंजूर
अनुदान प्रत्सयक्ष खचध करण्यास संस्र्थेस मुभा राहील.
10.

नवतरीत करण्यात येर्ाऱ्या अनुदानाचा वापर शासनस्तरावरुन मंजूर करण्यात आलेल्या

बाबींवरच करण्यात आला असल्याची खातरजमा संबनं र्त नजल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन, यांनी करावी व
त्सयाप्रमार्े संबनं र्त संस्र्थेकडू न उपयोनगता प्रमार्पत्र प्राप्पत करुन, आयुक्त पशुसंवर्धन यांना सादर करावे.
त्सयानंतर आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी दुसऱ्या टप्पप्पयाचे अनुदान ( 25 टक्के) नवतरीत करावे. याप्रमार्े दुसऱ्या
टप्पप्पयातील अनुदानाच्या खचाचे उपयोनगता प्रमार्पत्र प्राप्पत झाल्यानंतर, नतसऱ्या टप्पप्पयातील अनुदान (
25 टक्के) आनर् नतसऱ्या टप्पप्पयातील अनुदानाच्या खचाचे उपयोनगता प्रमार्पत्र प्राप्पत झाल्यानंतर, चौथ्या
टप्पप्पयातील अनुदान ( 25 टक्के) नवतरीत करण्यात यावे.
11.

सदर अनुदान प्राप्पत संस्र्थांनी प्रामुख्याने पशुसंवर्धन नवियक खालील उपक्रम त्सया नवभागाच्या

सहकायाने राबनवर्े अननवायध आहे .
(अ) राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत र्ोरर्ानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्सयांच्या संख्येत
वाढ होण्याकरीता, संस्र्थेकडील दे शी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या
वळू चे वीयध वापरुन कृनत्रम रेतन करुन घेण्यात यावे.
(ब) वरील प्रमार्े कृनत्रम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुर्न नवकास मंडळाच्या
मागर्ीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळे साठी नाममात्र दराने उपलब्र् करुन दे ण्यात यावीत.
(क) वरील प्रमार्े कृनत्रम रे तनाने पैदास झालेली उवधरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागर्ीप्रमार्े
शेतकऱ्यांना नवक्री करण्यात यावी.
(ड) संस्र्थेमर्ील पशुर्नामध्ये आंतरपैदास झाल्यास ननमार् होर्ाऱ्या नर वासरे / कालवडी यांची वाढ
खुंटर्े, कालवडी उनशरा माजावर येर्े, वेळीच गभधर्ारर्ा न होर्े, गभधपात होर्े इत्सयादी नवपरीत
परीर्ाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्र्थेमर्ील वळूं चे खच्चीकरर् करण्यात यावे.
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(ई) संस्र्थेने प्राप्पत अनुदानाच्या खचाचे स्वतंत्र नहशोब ठे वावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमार्पत्रासह
आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े यांना सादर करावेत.
(फ) महाराष्ट्र पशुर्न नवकास मंडळाद्वारे दु ग्र्व्यवसाय नवभाग, स्वयंसेवी संस्र्था, सहकारी दू र् संघ,
पशुपैदासकाराच्या संघटना आनर् महाराष्ट्र पशु व मत्सस्य नवज्ञान नवद्यापीठ, नागपूर यांचश
े ी
समन्वय ठे वून त्सयांचा सनक्रय सहभाग नमळनवर्े.
12.

सदर अनुदानाच्या वापरावर ननयंत्रर् व संबनं र्त गोशाळे तील पशुर्नाच्या आरोग्याच्या काळजी

घेण्यासाठी खालीलप्रमार्े नजल्हा संननयंत्रर् संयक्
ु त सनमती गठीत करण्यात येत आहे .
(1) संबनं र्त नजल्याचे नजल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन,
(2) संबनं र्त नजल्याचे नजल्हा पशुसंवर्धन अनर्कारी,
(3) संबनर्त नजल्याचे पशुर्न नवकास अनर्कारी (नवस्तार), पंचायत सनमती,
(4) संबनं र्त संस्र्थेच्या कायधक्षेत्रातील पशुवद्य
ै कीय नचकीत्ससालयाचे कायालय प्रमुख,
13.

वरील संननयंत्रर् संयक्
ु त सनमतीची काये:-

(अ) संस्र्थेमर्ील पशुर्नास नवनवर् संसगधजन्य रोग जसे की, लाळ खुरकूत, फऱ्या, घटसपध, संसगधजन्य
गभधपात इत्सयादी, रोगप्रनतबंर्क लसीकरर् करुन घेण्यात यावे, तसेच वंध्यत्सव ननवारर्, जंतनाशके
पाजर्े इत्सयादी नशबीरांचे ननयमीतपर्े आयोजन करण्यात यावे.
(ब) संस्र्थेकडील पशुर्नाचे आरोग्य चांगले राहण्याच्या दृष्ट्टीने त्सयांची पशुवद्य
ै कीय तपासर्ी विातून
नकमान चार वेळा तीन मनहन्यांच्या अंतराने करण्यात यावी.
(क) संस्र्थेकडील पशुर्नास टॅ गींग करुन घेण्यात यावे व पशुर्नाची नोंदर्ी ईनाफ या संगर्कीय
प्रर्ालीत करण्यात यावी.
(ड) उक्त पनरच्छे द 10 मध्ये नमूद केल्याप्रमार्े संस्र्थेने केलेल्या कामाची प्रत्सयक्ष पाहर्ी करुन,
संस्र्थेकडू न प्राप्पत झालेले उपयोनगता प्रमार्पत्र, कामाचे छायानचत्र इत्सयादी कागदपत्राआर्ारे पुढील
टप्पप्पयाच्या अनुदानासाठी नशफारस करावी.
14.

आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी पशुसंवर्धन नवभागातील कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी

आयोनजत करण्यात येर्ाऱ्या बैठकांमध्ये अनुदान प्राप्पत असलेल्या नजल्यातील संबनं र्त नजल्हा पशुसंवर्धन
उपआयुक्त यांच्याकडू न गोशाळे च्या कामकाजाच्या प्रगतीचा आढावा घ्यावा.
15.

वरील सवध बाबी नवचारात घेऊन, ननवड झालेल्या संस्र्थाकडू न शासनाच्या वरील अटी व शतींचे

पालन केले जाईल, अशा बाबी तसेच आयुक्त पशुसंवर्धन यांना आवश्यक वाटतील अशा बाबींचा समावेश
करुन, आयुक्तांनी संबनं र्त संस्र्थासोबत करारनामा (बंर्पत्र) करावा.
16.

या शासन आदे शासोबत जोडलेल्या नववरर्पत्रातील संस्र्थांनी आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र

राज्य पुर्े यांच्याशी तात्सकाळ संपकध करुन पुढील कायधवाही करावी.
17.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थळावर

उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201805041232513601 असा आहे . हा आदेश
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Kiran V Kurundkar

Digitally signed by Kiran V Kurundkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
and ADF, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a35b509
d1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V Kurundkar
Date: 2018.05.04 14:51:15 +05'30'

( नकरर् कुरूंदकर )
शासनाचे सनचव
प्रत,
1.

आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुर्े-67.
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2.

मा. मंत्री (पदु म), यांचे खाजगी सनचव मंत्रालय, मुंबई-32.

3.

सवध उप आयुक्त पशुसंवर्धन

4.

सवध नजल्हा पशुसंवर्धन अनर्कारी

5.

सनचव (पदु म) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-32.

6.

नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मुंबई 32

7.

ननयोजन नवभाग, मंत्रालय, मुंबई -32.

8.

अध्यक्ष/सनचव, गोकवद गोशाळा, हळदा, ता. ब्रम्हपूरी, नज. चंद्रपूर.

9.

अध्यक्ष/सनचव, मातोश्री गोशाळा, रें गेपार (कोहळी), नज. भंडारा.

10.

अध्यक्ष/सनचव, संत लहानूजी महाराज संस्र्थान, टाकरखेडा, आवी, ता. आवी नज.वर्ा.

11.

अध्यक्ष/सनचव, आदशध गोसेवा एवं अनुसंर्ान प्रकल्प, तोष्ट्र्ीवाल र्मधशाळा, अकोला नज. अकोला.

12.

अध्यक्ष/सनचव, करुर्ा मंनदर सेवा प्रनतष्ट्ठान गोशाळा, वेळे ता.वाई नज. सातारा.

13.

अध्यक्ष/सनचव, मॉ शारदामाता संस्र्था, औरं गाबाद नज.औरं गाबाद.

14.

अध्यक्ष/सनचव, श्री. गोरक्षर् पांजरापोळ जालना, नज. जालना.

15.

अध्यक्ष/सनचव, गोनवज्ञान अनुसंर्ान केंद्र, दे वलापार ता. रामटे क, नज. नागपूर.

16.

अध्यक्ष/सनचव, आर.सी. बाफना गोसेवा अनुसंर्ान केंद्र जळगांव , नज. जळगांव.

17.

अध्यक्ष/सनचव, पांजरापोळ गोरक्षर् संस्र्था, अहमदनगर नज. अहमदनगर

18.

अध्यक्ष/सनचव, गोरक्षर् संस्र्था, मुखेड, ता. मुखेड, नज.नांदेड.

19.

अध्यक्ष/सनचव, रामरक्षा प्रनतष्ट्ठान परळी वैजनार्थ ता.परळी वै. नज.बीड.

20.

अध्यक्ष/सनचव, कनपला गोरक्षर् संस्र्था, नदग्रस, नज. यवतमाळ

21.

ननवड नस्ती (पदु म-3)
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शासन आदे श क्रमांक- पनवआ-1018/प्र.क्र.32/पदु म-3, नदनांक 04/05/2018 च्या
सोबतचे सहपत्र
प्रपत्र "अ"
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेअंतगधत अनुदान मंजूर करण्यात आलेल्या नजल्हाननहाय संस्र्थांची यादी
अ.क्र.

नजल्हा

संस्र्थेची नाव

1

चंद्रपूर

गोकवद गोशाळा, हळदा, ता. ब्रम्हपूरी, नज. चंद्रपूर.

2

भंडारा

मातोश्री गोशाळा, रेंगेपार (कोहळी), नज. भंडारा.

3

वर्ा

4

अकोला

आदशध गोसेवा एवं अनुसंर्ान प्रकल्प, तोष्ट्र्ीवाल र्मधशाळा, अकोला नज. अकोला.

5

सातारा

करुर्ा मंनदर सेवा प्रनतष्ट्ठान गोशाळा, वेळे ता.वाई नज. सातारा.

6

औरंगाबाद

7

जालना

संत लहानूजी महाराज संस्र्थान, टाकरखेडा, आवी, ता. आवी नज.वर्ा.

मॉ शारदामाता संस्र्था, औरंगाबाद नज.औरंगाबाद.
श्री. गोरक्षर् पांजरापोळ जालना, नज. जालना.
प्रपत्र "ब"

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेअंतगधत ज्या नजल्यातील पशुर्नाची संख्या 4.55 लक्ष पेक्षा अनर्क आहे,
अशा नजल्यातील अनतनरक्त संस्र्थांना अनुदान मंजूर करण्यात आलेल्या नजल्हाननहाय संस्र्थांची यादी
अ.क्र.

नजल्हा

संस्र्थेची नाव

1

नागपूर

गोनवज्ञान अनुसंर्ान केंद्र, दे वलापार ता. रामटे क, नज. नागपूर.

2

जळगांव

आर.सी. बाफना गोसेवा अनुसंर्ान केंद्र जळगांव, नज. जळगांव.

3

अहमदनगर

4

नांदेड

5

बीड

6

यवतमाळ

पांजरापोळ गोरक्षर् संस्र्था, अहमदनगर नज. अहमदनगर
गोरक्षर् संस्र्था, मुखेड, ता. मुखेड, नज.नांदेड.
रामरक्षा प्रनतष्ट्ठान परळी वैजनार्थ ता.परळी वै. नज.बीड.
कनपला गोरक्षर् संस्र्था, नदग्रस, नज. यवतमाळ
---------------XXXXXX-----------
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