
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ अतंरं्गत 
लोकसेवा,आवश्यक कार्गदपत्र,े फी, नियत 
कालमयादा, पदनिदेनशत अनिकारी, प्रथम व नितीय 
अनपलीय अनिकारी प्रनसध्द करण्याबाबत...  
 

 महाराष्ट्र शासि  
कृषी, पशुसंविधि, दुग् िव् यवसाय नवकास व म् ्  यव् यवसाय नवाार्ग 

शासि निर्धय  क्रमाकंः संकीर्ध .2६११/ प्र.क्र. १३०/2014/ पदुम-1७ 
मादाम कामा रोड, हुता्मा राजरु्गरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400032. 
     नदिाकं :-  १३ जुल,ै 2015.   
 
वाचा :- सि २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५, नद.२८.4.2015  
 

प्र्ताविा :- 
 

           राज्यातील पात्र व्यक्तींिा पारदशधक, कायधक्षम व समयोनचत लोकसेवा देण्याकनरता तसेच 
लोकाचं्या ्थानिक प्रशासिाकडूि वाढ्या अपेक्षा नवचारात घेऊि ्यािंा त्पर व दजेदार सेवा 
पुरनवण्याच्या दृष्ट्टीकोिातूि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ नद.२८.४.२०१५ रोजी लारू्ग 
करण्यात आला आहे.  या अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये िमूद करण्यात आल्यािुसार प्र्येक सावधजनिक 
प्रानिकरर्ािे अध्यादेश लारू्ग झाल्यािंतर ३ मनहन्याच्या कालाविीच्या आत आनर् ्यािंतर वळेोवळेी ते 
पुरनवत असलेल्या लोकसेवा पदनिदेनशत अनिकारी,प्रथम व नितीय अनपलीय अनिकारी आनर् नियत 
कालमयादा या अध्यादेशाखाली अनिसूनचत कररे् आवश्यक आहे.  सदरहू अध्यादेश निर्गधनमत 
करण्यामारे्ग सावधजनिक प्रानिकरर्ािे ्या पुरनवत असलेल्या सेवा अनिनियमातंरं्गत प्रनसध्द करुि 
्याप्रमारे् संबंनित सेवा पुरनवरे् आवश्यक आहे. 
 

२. या नवाार्गाच्या प्रशासकीय अनिप्याखालील पशुसंविधि व म््यव्यवसाय बाबत नवनवि सेवा 
सुनविापंैकी िार्गरीक कें द्रबबदू मािूि, िार्गरीकािंा दैिंनदि जीविामध्ये सात्यािे आावश्यक असर्ा-या 
व ज्या लोकसेवाचंा जा्तीत जा्त िार्गरीकािंी फायदा घेतला आहे व ज्या सेवा मह्वाच्या आहेत, अशा 
सेवा अध्यादेशाच्या कलम-३ िुसार अनिसूनचत करण्याबाबतचा प्र्ताव शासिाच्या नवचारािीि होता.  
्या अिुषंर्गािे शासिािे खालील प्रमारे् निर्धय घेतला आहे. 
 

शासि निर्धय :- 
 

(१)  या शासि निर्धयाच्या पनरनशष्ट्ट-अ मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 10 सेवा आयुक्त,पशुसंविधि याचं े
कायालयामाफध त कलम-३ िुसार अनिसूनचत करावयाच्या आहेत.   
(२)  या शासि निर्धयाच्या पनरनशष्ट्ट-ब मध्ये िमूद केलेल्या एकूर् 6 सेवा आयुक्त,म््यव्यवसाय 
याचंे कायालयामाफध त कलम-३ िुसार अनिसूनचत करावयाच्या आहेत. 
(३)   या शासि निर्धयाच्या पनरनशष्ट्ट-क मध्ये अनिसूनचत करावयाचा मसुदा जोडण्यात आलेला 
आहे.    
(४)   शासि निर्धयासोबतच्या पनरनशष्ट्ट-अ,ब व क मध्य ेिमूद केलेल्या सेवा,आवश्यक कार्गदपत्रे व 
नियत कालाविी यामध्ये संबंनित आयुक्त पशुसंविधि व आयुक्त म््यव्यवसाय यािंा बदल करता येर्ार 
िाही. 
(५) या अनिनियमातंरं्गत सेवा पुरनवण्याकनरता आकारावयाची फी निनित करण्याची संबंनित आयुक्त 
पशुसंविधि व आयुक्त म््यव्यवसाय यािंा मुाा राहील.  तसेच संबंनित कायालयाचंी रचिा नवचारात 
घेऊि पदनिदेनशत अनिकारी,प्रथम अनपलीय अनिकारी व नितीय अनपलीय अनिकारी इ्यादींमध्य े
संबंनित आयुक्तािंा सुिारर्ा करता येईल. 
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३. आयुक्त,पशुसंविधि व आयुक्त म््यव्यवसाय यािंी पपरोक्त प्रमारे् कलम-३ िुसार सेवा 
अनिसूनचत कररे् व ्याची अंमलबजावर्ी करण्याबाबतची कायधवाही ता्काळ करावी.  
 

 सदर शासि निर्धय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 
पपलब्ि करण्यात आला असूि ्याचा संकेताक 201507141721461701 असा आहे. हा शासि निर्धय 
नडजीटल ्वाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  
 
 
 
                
         (नच. नि. सुयधवशंी ) 
 पप सनचव,महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सनचव, 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रिाि सनचव, 
3. मा.मंत्री (कृनष व पदुम) याचंे खाजर्गी सनचव, 
4. मा.राज्यमंत्री (पदुम)याचंे खाजर्गी सनचव, 
5. मा.राज्यमंत्री(कृनष) याचंे खाजर्गी सनचव, 
6. मा.मुख्य सनचव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मंुबई 
7. अपर मुख्य सनचव/प्रिाि सनचव/सनचव,सवध मंत्रालयीि नवाार्ग, 
8. आयुक्त पशुसंविधि, पशुसंविधि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्. 
9. आयुक्त म््यव्यवसाय,तारापोरवाला म््यालय,महाराष्ट्र राज्य, नर्गरर्गावं चौपाटी,मंुबई. 
10. सवध प्रादेनशक सह आयुक्त,पुरे्, (आयुक्त पशुसंविधि कायालयामाफध त), 
11. सवध प्रादेनशक पपायुक्त/सहाय्यक आयुक्त,(आयुक्त म््यव्यवसासय कायालयामाफध त), 
12. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेता),महाराष्ट्र राज्य,मंुबई/िार्गपूर, 
13. सवध नजल्हा कोषार्गार अनिकारी, 
14. संबंनित अनिकारी िारा आयुक्त पशुसंविधि, पशुसंविधि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
15. संबंनित अनिकारी िारा आयुक्त म््यव्यवसाय,तारापोरवाला म््यालय,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 
16. सवध मंत्रालयीि नवाार्ग,मंत्रालय,मंुबई  
17. निवड ि्ती (कायासि पदुम-1७ कृनष व पदुम नवाार्ग, मंत्रालय, मंुबई -32) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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कृनष व पदुम नवाार्ग, शासि निर्धय  क्रमांकः संकीर्ध .2६११/ प्र.क्र. १३०/२०१४/ पदुम-1७, 

नदिांक १३ जुल,ै२०१५ 

पनरनशष्ट्ट-अ. 

1. पशंुच ेखच्च्चकरर् 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा 
नवनहत िमुिा 
व (असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अनपलीय 
अनिकारी 

च्व्दतीय 
अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

1 पशंुच े
खच्च्चकरर् 

पशुसोबत 
असल्यास 
्याच नदवशी 

(दवाखान्याच े
वळेामध्ये ) 

अजाचा 
िमुिा िाही. 

सेवाशुल्क 
रू.1/- 

राज्यातील सवध पशुवदै्यकीय 
दवाखािे श्रेर्ी-1/2 तसेच 
तालुका  व नजल्हा 
्तरावनरल पशुवदै्यकीय सवध 
नचनक्सालयामिील 
कायधरत  

अ) नजल्हा पनरषदेकडे 
कायधरत पशुिि पयधवके्षक/ 
सहाय्यक पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि नवकास 
अनिकारी (र्गट-अ/ब)  

ब) राज्य ्तराकडील 
कायधरत पशुिि पयधवके्षक/ 
सहाय्यक पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि नवकास 
अनिकारी (र्गट-अ/ब)  

 

क) सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि तालुका  व 
नजल्हा ्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय नचनक्सालये 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
क्षेत्रासाठी 

पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 
(पंचायत सनमती)  

 

2) राज्य्तरीय 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािे श्रेर्ी-1/2 
सबंिंीत सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि, 
तालुका लघु / 
नजल्हा पशुसवध 
नचनक्सालय 

3) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित 
नजल्हा) 

 

 

 

1) नजल्हा 
पनरषद ्तरावर  

नजल्हा 
पशुसंविधि 
अनिकारी 
(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 

2) नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त  
(संबंनित नजल्हे) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 

3) प्रादेनशक 
पशुसंविधि 
सहआयुक्त 
(संबंनित नवाार्ग) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 
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2. औषिोपचार 

अ. 

क्र. 

लोकसेवे
चा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा 
नवनहत 
िमुिा व 
(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

2 औषिोपचा
र 

(ाा.प.व.ै 
कायद्या 
िुसार)  

 

पशुसोबत 
असल्यास  

्याच नदवशी 

(दवाखान्याच े
वळेामध्ये ) 

अजाचा 
िमुिा 
िाही. 

 रू.1/- 
िोंदर्ी 
शुल्क  

राज्यातील सवध 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािे श्रेर्ी-1/2 
तसेच तालुका  व 
नजल्हा ्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय सवध 
नचनक्सालयामिील 
कायधरत  

अ) नजल्हा 
पनरषदेकडे कायधरत 
पशुिि पयधवके्षक/ 
सहाय्यक पशुिि 
नवकास अनिकारी/ 
पशुिि नवकास 
अनिकारी (र्गट-अ/ब)  

ब) राज्य ्तराकडील 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ/ब)  

क) सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि 
तालुका  व नजल्हा 
्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय 
नचनक्सालये 

 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
क्षेत्रासाठी 

पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 
(पंचायत सनमती)  

2) राज्य्तरीय 
पशुवदै्यकीय दवाखािे 
श्रेर्ी-1/2 संबेिीत 
सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि, तालुका 
लघु / नजल्हा पशुसवध 
नचनक्सालय 

 

3) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित 
नजल्हा) (यादी सोबत 
जोडली आहे). 

 

 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद ्तरावर  

नजल्हा पशुसंविधि अनिकारी 
(संबंनित नजल्हा) (यादी 
सोबत जोडली आहे). 

 

2) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित नजल्हे) 
(यादी सोबत जोडली आहे). 

 

 

 

3) प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त (संबंनित नवाार्ग) 

 

 

 



शासि निर्धय क्रमांकः संकीर्ध .2६११/ प्र.क्र. १३०/2014/ पदुम-1७  
  

                                                     पृष्ट्ठ 21 पैकी 5  

3. वधं्य्व व तपासर्ी 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत 
केललेी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 
(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

3 वधं्य्व व 
तपासर्ी 
(ाा.प.व.ै 
कायद्यािुसार) 
 

पशुसोबत 
असल्यास  
्याच नदवशी 
(दवाखान्याच े
वळेामध्ये ) 

अजाचा िमुिा 
िाही. 
सेवाशुल्क  
रू.1/- िोंदर्ी 
शुल्क व 
रू.3/- वधं्व्व 
तपासर्ी शुल्क 

राज्यातील सवध 
पशुवदै्यकीय दवाखािे 
श्रेर्ी-1/2 तसेच तालुका  
व नजल्हा ्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय सवध 
नचनक्सालयामिील 
कायधरत  

अ) नजल्हा पनरषदेकडे 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी (र्गट-
अ/ब)  

ब) राज्य ्तराकडील 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी (र्गट-
अ/ब)  

 

क) सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि तालुका  व 
नजल्हा ्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय 
नचनक्सालये 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
क्षेत्रासाठी 

पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 
(पंचायत सनमती)  

 

2) राज्य्तरीय 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािे श्रेर्ी-
1/2 संबेिीत 
सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि, 
तालुका लघु / 
नजल्हा पशु 
सवध नचनक्सालय 

3) नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त  
(संबंनित नजल्हा) 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
्तरावर  

नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी (संबंनित 
नजल्हा) (यादी सोबत 
जोडली आहे). 

2) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित 
नजल्हे) (यादी सोबत 
जोडली आहे). 

 

 

 

3) प्रादेनशक 
पशुसंविधि 
सहआयुक्त (संबंनित 
नवाार्ग) (यादी सोबत 
जोडली आहे). 
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4. शवनवच्छेदि (ि कुजललेे मृत प्रार्ी सादर केल्यास) 

अ. 
क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासा
ठी नवनहत 
केललेी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 
(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

4 शवनवच्छेदि 
(ि कुजलेले 
मृत प्रार्ी 
सादर 
केल्यास) 

सेवा ्याच 
नदवशी  
(केवळ 
नदवसा) 
अहवाल 3 
नदवसांच े
आत 

अजाचा िमुिा 
िाही. 
सेवाशुल्क  
रू.50/- सेवा 
शुल्क  
(लहाि व मोठी 
जिावरे) 
रू.5/- कोंबडी 
(न्यायप्रनक्रयेत 
समानवष्ट्ठ 
असल्याप्रकरर्ी 
सेवाशुल्क िाही) 

अ) पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ) 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािा,श्रेर्ी-
1 (नजल्हा 
पनरषद) 
 
ब) पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ)पंचायत 
सनमती (नव्तार) 
 
क) पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ) 
(राज्य्तरीय 
सं्था) 
 
 
ड) सहाय्यक 
आयुक्त 
पशुसंविधि (सवध 
तालुका लघु 
पशुसवध 
नचनक्सालय व 
नजल्हा 
पशुसवधनचनक्सा
लय) 
 

अ) पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 
  
 
 
 
ब) नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा 
पनरषद. (संबंनित 
नजल्हा)(यादी सोबत 
जोडली आहे). 
 
 
क) सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि 
   (तालुका व नजल्हा 
पशुसवधनचनक्सालय) 
ड) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त 
    (संबंनित नजल्हा) 
 

अ) नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद  
(संबंनित  नजल्हा) (यादी 
सोबत जोडली आहे). 
 
 
ब) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त(संबंनित 
नजल्हा)(यादी सोबत 
जोडली आहे). 
 
 
 
क) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त 
(संबंनित नजल्हा) (यादी 
सोबत जोडली आहे). 
 
 
 
 
ड) प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त (संबंनित 
नवाार्ग) 
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5. पशंुची िमुिे तपासर्ी- (आजारी पशु दवाखान्यात आर्ल्यास) 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 
(असल्यास) शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

5 पशंुची िमुिे 
तपासर्ी- 

(आजारी पशु 
(दवाखान्या
च ेवेळेमध्ये 
आर्ल्यास) 

िमुिे र्गोळा कररे्  
्याच नदवशी  
अहवाल- 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािा श्रेर्ी-
1 (र्गट-अ) 
तालुका लघु 
पशुसवध 
नचनक्सालय व 
नजल्हा 
पशुसवधनचनक्सा
लय  ्तरावरील 
होर्ा-या 
तपासण्यांच्या 
बाबतीत 
3नदवसांचे आत 

अजाचा िमुिा 
िाही. 

सेवाशुल्क 
खालीलप्रमारे् 

1.रक्त काचपट्टी 
तपासर्ी 

  TLC ,DLC, 
WBC  
  प्र्येकी रू.1/- 
2. मूत्र तपासर्ी,  
  शेर् िमुिा 
तपासर्ी, 
  ्वचा तपासर्ी 
  प्र्येकी रू.1/- 
1.Blood Glugose  
Rs.10/- 
2.Phosporus          
Rs.10/- 
3.Creatinine          
Rs.10/- 
4.Calcium            
Rs.15/- 
5.SGOT                
Rs.20/- 
6.SGPT                 
Rs.20/- 
7.नहमोग्लोबीि      
रू.5/-  
(सवध तपासण्या 
एकनत्रत केल्यास 
रू.70/- 

अ) पशुिि नवकास 
अनिकारी (र्गट-अ) 

पशुवदै्यकीय 
दवाखािा,श्रेर्ी-1 
(नजल्हा पनरषद) 

 

 

ब) पशुिि नवकास 
अनिकारी (र्गट-
अ)पंचायत सनमती 
(नव्तार) 

 

 क) पशुिि नवकास 
अनिकारी (र्गट-अ) 
(राज्य्तरीय सं्था) 

 

 

ड) सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि 
(सवध तालुका लघु 
पशुसवध 
नचनक्सालय व 
नजल्हा पशु 
सवधनचनक्सालय) 
 

अ) पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 

  

 

 

 

ब) नजल्हा 
पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा 
पनरषद 
   (संबंनित नजल्हा) 
 

क) सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि 

 (तालुका व नजल्हा 
पशु सवध 
नचनक्सालय) 

ड) नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त    
(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 

 

 

 

 

 

अ) नजल्हा 
पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा 
पनरषद 

(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 

ब) नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त 
(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 
क) नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त 

(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 

ड) प्रादेनशक 
पशुसंविधि 
सहआयुक्त 
(संबंनित नवाार्ग) 
(यादी सोबत 
जोडली आहे). 
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6. आरोग्य तपासर्ी व दाखला देरे् 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा 
नवनहत िमुिा 
व (असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

6 आरोग्य 
तपासर्ी व 
दाखला 
देरे् 

पशुवदै्यकीय 
दवाखािामध्ये 
पशु आर्ल्यास 
्याच नदवशी  
प्रमार्पत्र/ 
दाखला  तीि 
नदवसांत 

अजाचा 
िमुिा िाही. 
सेवाशुल्क  
मोठी जिावरे     
रू.10/- 
लहाि 
जिावरे    
रू.5/- 

अ) पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ) 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािा,श्रेर्ी-
1 (नजल्हा 
पनरषद) 
ब) पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ)पंचायत 
सनमती (नव्तार) 
 
 क) पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ) 
(राज्य्तरीय 
सं्था) 
 
ड) सहाय्यक 
आयुक्त 
पशुसंविधि (सवध 
तालुका लघु 
पशुसवध 
नचनक्सालय व 
नजल्हा 
पशुसंविधि 
नचनक्सालय) 

अ) पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 
  
 
 
 
 
ब) नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा 
पनरषद.    (संबंनित 
नजल्हा)(यादी सोबत 
जोडली आहे). 
क) सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि 
   (तालुका व नजल्हा 
पशुसवधनचनक्सालय) 
 
 
ड) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त 
    (संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत जोडली 
आहे). 

अ) नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद 
(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत जोडली आहे). 
 
 
 
ब) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत जोडली आहे). 
 
 
क) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त 
(संबंनित नजल्हा) 
 
 
 
ड) प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त (संबंनित नवाार्ग) 
(यादी सोबत जोडली आहे). 
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7. र्गाध तपासर्ी (र्गायी व म्हशींची) 

अ. 

क्र. 

लोकसेवे
चा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 
(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

7 र्गाध 
तपासर्ी  

(र्गायी व 
म्हशींची) 

पशुवदै्यकीय 
दवाखािामध्ये 
आर्ल्यास 
्याच नदवशी 

अजाचा िमुिा 
िाही. 

सेवाशुल्क  

रू.1/- िोंदर्ी 
शुल्क व  

रू.3/- र्गाध 
तपासर्ी शुल्क 

(र्गाध तपासर्ी 
कृनत्रम रेति 
व्दारे असल्यास 
केवळ रू.1/- 
िोंदर्ी शुल्क) 

राज्यातील सवध 
पशुवदै्यकीय दवाखािे 
श्रेर्ी-1/2 तसेच 
तालुका  व नजल्हा 
्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय सवध 
नचनक्सालयामिील 
कायधरत  

अ) नजल्हा पनरषदेकडे 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ/ब)  

ब) राज्य ्तराकडील 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ/ब)  

 

क) सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि तालुका  व 
नजल्हा ्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय 
नचनक्सालये 

 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
क्षेत्रासाठी 

पशुिि नवकास 
अनिकारी 
(नव्तार) (पंचायत 
सनमती)  

2) राज्य्तरीय 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािे श्रेर्ी-
1/2 संबेिीत 
सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि, 
तालुका लघु / 
नजल्हा पशुसवध 
नचनक्सालय 

3) नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त  
(संबंनित नजल्हा) 

 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद ्तरावर  
नजल्हा पशुसंविधि अनिकारी 
(संबंनित नजल्हा) 
(यादी सोबत जोडली आहे). 
 

 

2) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित नजल्हे) 
(यादी सोबत जोडली आहे). 
 

 

 

 

3) प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त (संबंनित नवाार्ग) 

(यादी सोबत जोडली आहे). 
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८. र्गायी व म्हैशींिा कृनत्रम रेति कररे् 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत 
केललेी 
कालमयादा 

अजाचा 
नवनहत िमुिा 
व 
(असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

८ र्गायी व 
म्हैशींिा 
कृनत्रम रेति 
कररे्  

र्गाय अथवा 
म्हैश 
माजाच्या 
पपयुक्त 
कालखंडात 
असल्यास 
्याचवळेी  

अजाचा 
िमुिा िाही. 

सेवाशुल्क  

िोंदर्ी शुल्क 
ú रू.1/- व 

कृनत्रम रेति 
शुल्क 
रू.20/- 

(दवाखान्यात 
अथवा 
शेतक-यांच े
घरात)     

राज्यातील सवध 
पशुवदै्यकीय दवाखािे 
श्रेर्ी-1/2 तसेच 
तालुका  व नजल्हा 
्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय सवध 
नचनक्सालयामिील 
कायधरत  

 

अ) नजल्हा पनरषदेकडे 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ/ब)  

ब) राज्य ्तराकडील 
कायधरत पशुिि 
पयधवके्षक/ सहाय्यक 
पशुिि नवकास 
अनिकारी/ पशुिि 
नवकास अनिकारी 
(र्गट-अ/ब)  

क) सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि तालुका  व 
नजल्हा ्तरावनरल 
पशुवदै्यकीय 
नचनक्सालये 

 

 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
क्षेत्रासाठी 

पशुिि नवकास 
अनिकारी (नव्तार) 
(पंचायत सनमती)  

 

2) राज्य्तरीय 
पशुवदै्यकीय 
दवाखािे श्रेर्ी-1/2 
सबंिंीत सहाय्यक 
आयुक्त पशुसंविधि, 
तालुका लघु / 
नजल्हा पशुसवध 
नचनक्सालय 

3) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित 
नजल्हा) 

 

 

 

 

 

 

 

1) नजल्हा पनरषद 
्तरावर  

नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी (संबंनित 
नजल्हा) (यादी सोबत 
जोडली आहे). 

2) नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त  (संबंनित 
नजल्हे) 
(यादी सोबत जोडली 
आहे). 
 
 
 
3) प्रादेनशक 
पशुसंविधि सहआयुक्त 
(संबंनित नवाार्ग) 
(यादी सोबत जोडली 
आहे). 
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 ९.सेवा नशषधक :- इच्छुक व्यक्क्तिा कुक्कुटपालि प्रनशक्षर् देरे् 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा 
नवनहत िमुिा 
व (असल्यास) 
शुल्क 

पदनिदेनशत अनिकारी प्रथम अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

९ पशुसंविधि 
नवाार्गांतर्गधत 
कायधरत असलेल्या 
4 मध्यवती अंडी 
पबवर्ी कें द्र, 16 
सघि कुक्कुट 
नवकास र्गट व 2 
कुक्कुटपालि 
प्रनशक्षर् कें द्रांच्या 
नठकार्ी कुक्कुट 
पालिा नवषयी 
प्रनशक्षर् नदले जाते. 
हे प्रनशक्षर् 15 
नदवस, 30 नदवस व 
6 मनहिे अशा 
कालाविीच े असूि 
या प्रनशक्षर्ाच्या 
तुकडया आयोनजत 
केल्या जातात. 
इच्छूक लाािारक 
या प्रनशक्षर्ाच्या 
तुकडया जेव्हा 
आयोनजत केल्या 
जातात ्यावळेी 
्यामध्ये प्रवशे 
घेऊि प्रनशक्षर् घेऊ 
शकतो. 

प्रनशक्षर्ाच्या 
तुकडया 
वषधार 
वरे्गवेर्गळ्या 
वळेी 
आयोनजत 
केल्या 
जातात. 
्यामुळे 
लाााथीस 
सोयीच्या 
तुकडीत 
प्रवशे घेता 
येऊ शकतो.  

अजाचा 
नवहीत िमुिा 
िाही.  
शुल्क -  
15 नदवसाच े
प्रनशक्षर्ा 
करीता  
रु. 100/-
प्रती लाााथी 
30 नदवसाच े
प्रनशक्षर्ा 
करीता  
रु. 200/- 
प्रती लाााथी 
व  
6 मनहन्याचे 
प्रनशक्षर्ाकरी
ता  
रु. 500/-
प्रती लाााथी 
याप्रमारे् 
शुल्क सध्या 
आकारले 
जाते. तथापी 
यामध्ये 
शासि 
निर्धयािुसार 
बदल होवू 
शकतो. 

1) 4 मध्यवती अंडी 
पबवर्ी कें द्रांच ेनठकार्ी 
(पुरे्,कोल्हापूर, 
औंरर्गाबाद, िार्गपूर) 
सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि,मध्यवती 
अडंी पबवर्ी कें द्र.  
2) 16 सघि कुक्कुट 
नवकास र्गटांच े नठकार्ी 
(सातारा, सोलापूर, 
िानशक, िूळे, पालघर, 
परार्ी, प्मािाबाद, 
अमरावती, अकोला, 
यवतमाळ, नालवडी नज. 
सांर्गली, कोपरर्गांव नज. 
अहमदिर्गर, पेर् नज. 
रायर्गड, नचपळूर् नज. 
र्िानर्गरी, पाली नज. 
बीड, अिापूर नज.िांदेड) 
पशुिि नवकास 
अनिकारी, सघि कुक्कुट 
नवकास र्गट 
 
3) 2 कुक्कुट पालि 
प्रनशक्षर् कें द्रांच े नठकार्ी 
(मुरुड, नज.लातूर व  
कर्कवली, 
 नज. बसिूदूर्गध)  
पशुिि नवकास अनिकारी 
कुक्कुट पालि प्रनशक्षर् 
कें द्र  

1) 4 मध्यवती अंडी 
पबवर्ी कें दे्र आनर् 
2 कुक्कुट पालि 
प्रनशक्षर् कें द्राचे 
संदाात संबंनित 
नजल्हयाचे नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त (सोबत 
यादी जोडली 
आहे). 
2) 16 सघि 
कुक्कुट नवकास 
सं्थांच े संदाात 
संबंनित नजल्हयांच े
नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी 
 
सहाय्यक आयुक्त 
पशुसंविधि, 
संबंनित नजल्हयाच े
नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त 
कायालय (यादी 
सोबत जोडली 
आहे). 

1) 4 मध्यवती 
अंडी पबवर्ी कें दे्र 
व 2 कुक्कुट 
पालि प्रनशक्षर् 
कें दे्र यांच ेसंदाात 
संबंनित नवाार्गाच े
प्रादेनशक 
पशुसंविधि 
सहआयुक्त (यादी 
सोबत जोडली 
आहे). 
 2) 16 सिि 
कुक्कुट  
नवकासाच े
संदाात संबंनित 
नजल्हयाचे 
नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त (यादी 
सोबत जोडली 
आहे). 
संबंनित 
नजल्हयाचे 
नजल्हा 
पशुसंविधि 
पपआयुक्त (यादी 
सोबत जोडली 
आहे). 
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प्रथम अनपलीय अनिका-याचे पदिाम/ कायालयीि पत्ता/दुरध्विी क्र./ईमेल 

 

4 मध्यवती अंडी पबवर्ी कें द्रांच े संदाात आनर् 2 कुक्कुट पालि प्रनशक्षर् कें द्राच े संदाात संबंनित नजल्हयाच े नजल्हा 
पशुसंविधि पपआयुक्त यांचा तपनशल. 

 

प्रथम अनपलीय 
अनिकाऱ् याच े पदिाम 

कायालयीि/पत्ता दुरध्विी क्रमांक ईमेल 

नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त, पुरे् 

पुरे् -मंुबई महामार्गध खडकी, पुरे् 
411003 

020- 25813887 ddcah-mh@gov.in 

 

नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त, कोल्हापूर 

रेसकोसध िाक्याजवळ, मंर्गळवार 
पेठ, कोल्हापूर 

0231-2622782 ddcahkolhapur-
mh@gov.in 

 

नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त, औरंर्गाबाद 

खडकेश्वर, औरंर्गाबाद 0240 -2343260 ddcahaugbad-
mh@gov.in 

 

नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त, िार्गपूर 

सेनमिारी नहल, िार्गपूर 0712 -2511621 ddcahnagpur-
mh@gov.in 

 

नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त, लातूर 

श्यामिर्गर, एसपी 
कायालयाजवळ, लातूर 

02382- 242873 ddcahlatur-mh@gov.in 

 

नजल्हा पशुसंविधि 
पपआयुक्त, बसिूदूर्गध 

नजल्हा पनरषद, मध्यवती 
प्रशासकीय इमारत, 
ओरस,बसिूदूर्गधिर्गरी 

02362 - 228808 ddcahsindudurg-
mh@gov.in 
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प्रथम अनपलीय अनिकाऱ् याचे पदिाम/ कायालयीि पत्ता/दुरध्विी क्र./ईमेल 

16 सघि कुक्कुट नवकास सं्थांच ेसंदाात संबंनित नजल्हयाच ेनजल्हा पशुसंविधि अनिकारी. 

अ.क्र. प्रथम अनपलीय 
अनिकाऱ् याच ेपदिाम 

कायालयीि/पत्ता       दुरध्विी 
क्रमांक 

ईमेल 

1 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा 
पनरषद, सोलापूर 

नजल्हा पनरषद, सोलापूर  

रेल्व ेलाईि, कॉगे्रस ावि समोर, 
सोलापूर-413003 

0217-
2726073 

dahosolapur-
mh@gov.in 

 

2 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा 
पनरषद, सातारा 

नजल्हा पनरषद, सातारा,कोरेर्गांव 
रोड,सदरबाजार,सातारा 415001 

02162-
233793 

dahosatara-
mh@gov.in 

 

3 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा 
पनरषद, सांर्गली 

नजल्हा पनरषद,मुख्यालय 
नमरजरोड, 416416 415001 

0233-
2375108 

dahosagli-
mh@gov.in 

4 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा 
पनरषद, िानशक 

अशोक ्तंा, रं्गर्गापूररोड, 
नज.प.िानशक 422002 

0253-
2508512 

dahonashik-
mh@gov.in 

5 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा 
पनरषद,िुळे 

कलेक्टर कायालयाजवळ, 
नज.प.िुळे 

02562-
238214 

dahodhule-
mh@gov.in 

6 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद 
यवतमाळ 

नजल्हा पनरषद, यवतमाळ 07232-
243364 

dahoyavtmal-
mh@gov.in 

7 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद 
अमरावती 

नजल्हा पनरषद,अमरावती 0721-
2662066 

dahoomrawati-
mh@gov.in 

8 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद 
अकोला 

नजल्हा पनरषद अकोला 0724-
2434865 

dahoakola-
mh@gov.in 

9 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद 
पालघर 

पालघर 9819462220 dahopalghar-
mh@gov.in 
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10 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा पनरषद 
रायर्गड 

नज.प.रायर्गड,मुख्यालय 
अनलबार्ग,ता.अनलबार्ग,नज.रायर्गड 

02141-
222048 

dahoalibag-
mh@gov.in 

11 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, नजल्हा पनरषद 
नचपळूर् 

नज.प. र्िानर्गरी,नचपळूर् 02355 -
222298 

dahoratnagri-
mh@gov.in 

12 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी, 

नजल्हा पनरषद 
प्मािाबाद 

नज.प. प्मािाबाद 02472-
222118 

dahoosmanabad-
mh@gov.in 

13 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा पनरषद 
िांदेड 

नज.प. िांदेड 02462-
234010 

dahonaded-
mh@gov.in 

14 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा पनरषद 
बीड 

नज.प. बीड 02442-22239 dahobeed-
mh@gov.in 

15 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा पनरषद 
परार्ी 

शनि मंनदराजवळ,नज.प.परार्ी 02452-
220486 

dahoparbhani-
mh@gov.in 

16 नजल्हा पशुसंविधि 
अनिकारी,नजल्हा पनरषद  
अहमदिर्गर 

नज.प. अहमदिर्गर 0241-
2353697 

dahonagar-
mh@gov.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



शासि निर्धय क्रमांकः संकीर्ध .2६११/ प्र.क्र. १३०/2014/ पदुम-1७  
  

                                                     पृष्ट्ठ 21 पैकी 15  

 

 

च्व्दतीय अनपलीय  अनिका-याच ेपदिाम/ कायालयीि पत्ता/दुरध्विी क्र./ईमेल 

      4 मध्यवती अंडी पबवर्ी कें दे्र व 2 कुक्कुट पालि प्रनशक्षर् कें दे्र यांच ेसंदाात संबंनित नवाार्गाच ेप्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त यांची मानहती खालीलप्रमारे्. 

 

प्रथम अनपलीय 
अनिकाऱ् याच ेपदिाम 

कायालयीि/पत्ता दुरध्विी क्र. ईमेल 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, पुरे् 

्पायसर कॉलेज समोर,ााऊ पाटील 
रोड,औंि, पुरे्-411007 

020 
25690486 

020 
25690500 

rjcahpune-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, मंुबई 

आरे कॉलीिी, र्गोरेर्गांव,मंुबई-65 022 
26856003 

rjcahmumbai-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, िानशक 

अशोक ्तंा,रं्गर्गापूर रोड, िानशक-
422002 

0253 
2577015 

rjcahnashik-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, औरंर्गाबाद 

खडकेश्वर,पशुसवधनचनक्सालयाच्या 
आवारात,औरंर्गाबाद 431001 

0240-
2331380 

0240 
2364343 

rjcahabad-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, लातूर 

शामिर्गर,लातूर 413 531  rjcahlatur-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, िार्गपूर 

पद्योर्गावि जवळ,नसव्हील 
लाईन्स,िार्गपूर 440 001 

0712-
2550896 

0712 
2564983 

rjcahnagpur-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, अमरावती 

अमरावती 444 601 0721-
2573325 

0721-
2569648 

rjcahamravati-mh@gov.in 
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1०.सेवा नशषधक :- इच्छुक बेरोजर्गार तरूर् / व्यक्क्तिा ्वयंरोजर्गार नवषयक प्रनशक्षर् देरे् 

अ. 

क्र. 

लोकसेवेचा तपनशल लोकसेवा 
पुरनवण्यासा
ठी नवनहत 
केललेी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत िमुिा 
व (असल्यास) शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम 
अनपलीय 

अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 

1० इच्छुक बेरोजर्गार तरूर् 
/व्यक्क्तिा (वयोमयादा 18 ते 
35 वषध) व सेवायोजिा 
कायालयात िोदर्ी 
केलेल्या पमेदवारांिा क्षेनत्रय 
्तरावर (र्गाव/ तालुका 
/नजल्हा) ्वयंरोजर्गार 
नवषयक प्रनशक्षर् देण्यात 
येते. या प्रनशक्षर्ाच्या 
तुकडया आयोनजत केल्या 
जातात. इच्छूक लाािारक 
या प्रनशक्षर्ाच्या तुकडया 
जेव्हा आयोनजत केल्या 
जातात ्यावळेी ्यामध्ये 
प्रवशे घेऊि प्रनशक्षर् घेऊ 
शकतो. 
प्रनशक्षर् कालाविी 
1) दुग्िव्यवसाय नवषयक 
प्रनशक्षर् 
   1 आठवडा ( 25 ते 40   
     प्रनशक्षर्ाथींची एक 
तुकडी) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रनशक्षर्ाच्य
ाा तुकडया 
वषधार 
वरे्गवेर्गळ्या 
वळेी 
आयोनजत 
केल्या 
जातात. 
्यामुळे 
लाााथीस 
सोयीच्या 
तुकडीत 
प्रवशे घेता 
येऊ 
शकतो.  

अजाचा नवहीत िमुिा 
िाही. इच्छुक 
पमेदवार को-या 
कार्गदावर ्याचे 
िांव, पत्ता, वय, बलर्ग, 
जात, दानरद्र्य 
रेषेखालील आहे/ 
िाही, अपंर्ग आहे/ 
िाही इ. बाबी िमूद 
करूि आवश्यक 
कार्गदपत्रे सेाबत 
जोडूि अजध करू 
शकतो. 
शुल्क- 
 
  
1) दुग्िव्यवसाय 
/शेळी व मेंढी पालि/ 
कुक्कुट पालि/ 
बदक पालि / ससे 
पालि /वराह पालि 
नवषयक प्रनशक्षर्  
रु. 200/- प्रती 
लाााथी सवधसािारर् 
लााार्थ्याकरीता 
रु. 100/- प्रती 
लाााथी दानरद्र्य 
रेषेखालील/अिुसूनच
त  जाती / जमाती 
मिील 
लााार्थ्याकरीता 
 

1) रकािा 2 
मिील प्रनशक्षर् 
क्र. 1 ते 6 व 8 
कनरता पशुिि 
नवकास 
अनिकारी बकवा 
सहाय्यक 
आयुक्त 
पशुसंविधि 
2) रकािा 2 
मिील प्रनशक्षर् 
क्र. 7 कनरता  
सहाय्यक वरैर् 
नवकास 
अनिकारी बकवा 
वरैर् नवकास 
अनिकारी  
 
  

1) संबंनित 
नवाार्गाचे 
प्रादेनशक 
पशुसंविधि 
सह आयुक्त  
(यादी 
सोबत 
जोडली 
आहे). 
 

पशुसंविधि 
नवाार्गाचे 
अनतनरक्त 
आयुक्त 
पशुसंविधि 
 (रोर्ग नियंत्रर्) 
पत्ता:- पशुसंिधि 
आयुक्तालय, 
्पायसर कॉलजे 
समोर, औिं,  
पुरे्-7 
दुरध्विी क्र.-
020-
25690461 
ई-मेल- 
cah.addcomm
@gmail.com 
cah.livestk-
mh@gov.in 

mailto:cah.addcomm@gmail.com
mailto:cah.addcomm@gmail.com
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2) शेळी व मेंढी पालि 
नवषयक  
   प्रनशक्षर् 
   1 आठवडा ( 25 ते 40   
     प्रनशक्षर्ाथींची एक 
तुकडी) 
 
3) कुक्कुट पालि नवषयक 
प्रनशक्षर् 
   1 आठवडा ( 25 ते 40   
     प्रनशक्षर्ाथींची एक 
तुकडी) 
4) बदक पालि नवषयक 
प्रनशक्षर् 
   1 आठवडा ( 25 ते 40   
  प्रनशक्षर्ाथींची एक तुकडी-
प्र्येक तीि मनहन्यािंतर 
बकवा मार्गर्ी   िुसार 
आयोनजत केली जाते) 
5) ससे पालि नवषयक 
प्रनशक्षर् 
   1 आठवडा ( 25 ते 40   
प्रनशक्षर्ाथींची एक तुकडी-
प्र्येक  
     तीि मनहन्यािंतर बकवा 
मार्गर्ी  
     िुसार आयोनजत केली 
जाते) 
6) वराह पालि नवषयक 
प्रनशक्षर् 
  1 आठवडा ( 25 ते 40   
 प्रनशक्षर्ाथींची एक तुकडी-
प्र्येक तीि मनहन्यािंतर 
बकवा मार्गर्ी िुसार 
आयोनजत केली जाते) 
7) चारा व वरैर् प्पादि 
आनर् पशुखाद्य नवश्लेषर् 
नवषयक प्रनशक्षर् 
 15 नदवस  (25 
प्रनशक्षर्ाथींची एक तुकडी ) 
8) कृनत्रम रेति प्रनशक्षर् 
   1 मनहिा (25 प्रनशक्षर्ा-
थींची एक तुकडी आयोनजत 
करण्यात येते) 

2) चारा व वरैर् 
प्पादि आनर् 
पशुखाद्य नवश्लेषर् 
नवषयक प्रनशक्षर्ा 
करीता  
रु. 500/- प्रती 
लाााथी  
3) कृनत्रम रेति 
प्रनशक्षर्ा करीता  
रु. 1000/- प्रती 
लाााथी याप्रमारे् 
शुल्क सध्या 
आकारले जाते. 
तथापी यामध्ये 
शासि निर्धयािुसार 
बदल होवू शकतो. 
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प्रथम अनपलीय अनिकाऱ् याचे पदिाम/ कायालयीि पत्ता/दुरध्विी क्र./ईमेल 

 

प्रथम अनपलीय  
अनिकाऱ् याच ेपदिाम 

कायालयीि/पत्ता दुरध्विी क्र. ईमेल 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, पुरे् 

्पायसर कॉलजे समोर,ााऊ पाटील 
रोड,औिं, पुरे्-411007 

020 
25690486 

020 
25690500 

rjcahpune-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, मंुबई 

आरे कॉलीिी, र्गोरेर्गांव,मंुबई-65 022 
26856003 

rjcahmumbai-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, िानशक 

अशोक ्तंा,रं्गर्गापूर रोड, िानशक-
422002 

0253 
2577015 

rjcahnashik-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, औरंर्गाबाद 

खडकेश्वर,पशुसवधनचनक्सालयाच्या 
आवारात,औरंर्गाबाद 431001 

0240-
2331380 

0240 
2364343 

rjcahabad-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, लातूर 

शामिर्गर,लातूर 413 531  rjcahlatur-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, िार्गपूर 

पद्योर्गावि जवळ,नसव्हील 
लाईन्स,िार्गपूर 440 001 

0712-
2550896 

0712 
2564983 

rjcahnagpur-mh@gov.in 

प्रादेनशक पशुसंविधि 
सहआयुक्त, अमरावती 

अमरावती 444 601 0721-
2573325 

0721-
569648 

rjcahamravati-mh@gov.in 
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कृनष व पदुम नवाार्ग ,शासि निर्धय  क्रमांकः संकीर्ध .2६११/ प्र.क्र. १३०/२०१४/ पदुम-1७,  
नदिांक १३ जुल,ै२०१५ 

पनरनशष्ट्ट-ब 
 

अ. 
क्र. 

लोकसेवेचा 
तपनशल 

लोकसेवा 
पुरनवण्यासाठी 
नवनहत केललेी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत िमुिा व 
(असल्यास) शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथम अनपलीय 
अनिकारी 

च्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी 

1 2 3 4 5 6 7 
1 मासेमार 

िौकांच े
ऑिलाईि 
पध्दतीिे 
िोंदर्ी 

60 नदवस  अजध िमुिा क्र. 4 व 5 
यांनत्रक िौका-10 रु. 
नबर्गर यांनत्रक 
 िौका-5 रु. 

सहाय्यक 
आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
पालघर/ठारे्/
मंुबई शहर/ 
मंुबई पपिर्गर/ 
रायर्गड/ 
र्िानर्गरी/ 
बसिुदूर्गध. 

प्रादेनशक 
पपायुक्त 
म््यव्यवसाय, 
मंुबई, दुसरा 
मजला, 
प्रशासकीय 
इमारत,शासकीय 
वसाहत,वांदे्र 
(पूवध),मंुबई-५१ 
०२२-
२६५५३२७९ 

आयुक्त, 
म््यव्यवसाय 
महाराष्ट्र राज्य 
तारापोरवाला 

म््यालय चिी 
रोड,  मंुबई.022-

22821622. 
ई मेल  

commfishmaha
@gmail.com 

2 मच्च्छमार 
िौकांसाठी 
ऑिलाईि 
पध्दतीिे 
मासेमारी 
परवािा 
 

45 नदवस अजध िमुिा क्र. 1 व 2. 
यांनत्रक िौका (50 एच पी च्या 
वरील)  500 रु.यांनत्रक िौका (50 
एच पी च्या खालील)  200 रु. 
नबर्गर यांनत्रक िौका (3 टिांपेक्षा 
जा्त) 100 रु.नबर्गर यांनत्रक 
िौका (3 टिांपेक्षाकमी) 50 रु 

सहाय्यक 
म््यव्यवसाय 
नवकास 
अनिकारी. 
तथा परवािा 
अनिकारी, 
(संबंनित सार्गरी 
तालुका) 

सहाय्यक 
आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
पालघर/ठारे्/मंु
बई शहर/ 
मंुबई पपिर्गर/ 
रायर्गड/ 
र्िानर्गरी/ 
बसिुदूर्गध. 

प्रादेनशक आयुक्त 
म््यव्यवसाय, 
मंुबई, दुसरा 
मजला, 
प्रशासकीय 
इमारत,शासकीय 
वसाहत,वांदे्र 
(पूवध),मंुबई-५१ 
०२२-२६५५३२७९ 

3 तारापोरवाला 
म््यालयाचे 
ऑिलाईि 
नतकीट 
नवतरर् 

15 नदवस 
कमाल 
कालाविी व 
सेवा ता्काळ 
(नरयल टाईम) 

प्रौढ( ाारतीय)        -60 रु. 
लहाि मुले (3 ते 12)-30 रु 
शैक्षनर्क सं्था- 30 रु. 
सैनिक व प्रशासकीय सेवतेील 
निवृत्त कमधचारी  40 रु. 
शासकीय कमधचारी  30  रु. 
परकीय पयधटक प्रौढ  200 रु. 
परकीय पयधटक मुले 3 ते 12 वषध 
अपंर्ग व्यक्ती  30 रु. 
भ्रमर्ध्विीिे छायानचत्रर्  
 500 रु 
नवडीओ/नडनजटल कॅमेरा- 
1000 रु. 
व्यावसानयक च््थरनचत्रर् कॅमेरा 
5000 रु. 
व्यावसानयक च््थरनचत्रर् कॅमेरा 
10000 रु 

अनारक्षक, 
तारापोरवाला 
म््यालय, 
चिीरोड, 
मंुबई-७. 
022-
22821२३९. 
 ई मेल 
commfishma
ha@gmail.co
m 
 
 

सहाय्यक 
आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
(म््यबीज) 
आयुक्तालय, 
चिी रोड,  मंुबई. 
022-
22821२३९. 
ई मेल 
commfishmah
a@gmail.com 
तारापोरवाला 
म््य 

सहाय्यक आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
(ाजूल) 
 आयुक्त 
कायालय,चिी 
रोड,  मंुबई. 
 022-22821622. 
ई मेल 
commfishmaha
@gmail.com 
तारापोरवाला 
म््य 

mailto:commfishmaha@gmail.com
mailto:commfishmaha@gmail.com
mailto:commfishmaha@gmail.com
mailto:commfishmaha@gmail.com
mailto:commfishmaha@gmail.com
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4 मच्च्छमारां-
साठी  
मासेमारी 
परवािा 

30 नदवस तळी व तलावातील मासेमारी  
500 रु. प्रनत मनहिा 

सहाय्यक 
आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
(सवध नजल्हे) 
 

प्रादेनशक 
पपायुक्त 
म््यव्यवसाय, 
मंुबई/पुरे्/ 
िानशक/ 
औरंर्गाबाद/ 
अमरावती/लातूर
/िार्गपूर 

आयुक्त 
म््यव्यवसाय 

5 मच्च्छमार 
सं्थांची 
ऑिलाईि 
पध्दतीिे 
िोंदर्ी. 

60 नदवस अजध िमुिा फॉमध A 
सं्था साासदासाठी 100 रु 
प्रनत सद्य 

सहाय्यक 
निबंिक 
 (सवध नजल्हे), 

पपनिबंिक 
आयुक्त 
कायालय, 
चिी रोड,  मंुबई. 
 

आयुक्त 
म््यव्यवसाय 

6 ऑिलाईि 
रनज्रेशि 
ऑफ 
ॲक्वाकल्चर 
पााँड व फीश 
सीड सेंटर 

30 नदवस फॉमध I फॉमध III फॉमध II 
5 हेक्टर पयंतच्या जलक्षेत्र -200 
रु. प्रनत हेक्टर. 
5 ते 10 हेक्टर पयंतच्या 
जलक्षेत्रात मासेमारी- 1000 रु 
प्रनत हेक्टर 
10 हेक्टरपेक्षा जा्त 
जलक्षेत्रातील मासेमारी  3500 
रु प्रनत हेक्टर.  

सहाय्यक 
आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
(सवध नजल्हे) 
 

प्रादेनशक 
पपायुक्त 
म््यव्यवसाय, 
मंुबई/पुरे्/ 
िानशक/ 
औरंर्गाबाद/ 
अमरावती/लातूर
/िार्गपूर 

आयुक्त 
म््यव्यवसाय 
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पनरनशष्ट्ट-क. 

महाराष्ट्र शासि. 

अनिसूचिा. 

           आयुक्त पशुसंविधि/आयुक्त   
                                                                            म््यव्यवसाय नवाार्ग याचंे कायालय, 

                                                                  नदिाकं : १३ जुलै,२०१५ 
 

 
क्रमाकं : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश- २०१५ (सि  २०१५ चा  महाराष्ट्र    
अध्यादेश क्र.५) च्या कलम-३ च्या  पपकलम-१ अन्वये  प्रदाि करण्यात आलेल्या 
अनिकारािुसार मी,आयुक्त पशुसंविधि/ आयुक्तम््यव्यवसाय या नवाार्गामाफध त 
तसेच या नवाार्गा अंतर्गधतच्या सवध   क्षनेत्रय अनिका-यामंाफध त पुरनवण्यात येर्ा-या 
सेवा,कालमयादा,पदनिदेनशत   अनिकारी,प्रथम अनपलीय  अनिकारी, नितीय  

                   अनपनलय अनिकारी इ्यादी खालील अिुसूचीत िमूद केल्याप्रमारे् अनिसूनचत  
                      करीत आहे. 

 
                                                          अिुसूची. 
 

अ.
क्र. 

लोकसे
वा 

सेवा 
पुरनवण्यासाठी 
कालमयादा 

अजाचा नवनहत 
िमुिा व 
(असल्यास)शुल्क 

पदनिदेनशत 
अनिकारी 

प्रथनम 
अनपनलय 
अनिकारी 

नितीय 
अनपनलय 
अनिकारी 

 

 

                           आयुक्त पशुसंविधि/आयुक्त म््यव्यवसाय. 

 

 

 

 

महाराष्ट्र 
लोकसेवा हक्क 
अध्यादेश- 
२०१५ 
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