
:VÉÉÊ½þ®ú +É´ÉÉ½þxÉ: 
 

:: MÉÉä́ ÉvÉÇxÉ MÉÉä́ ÉÆ¶É ºÉä́ ÉÉ Eåòpù :: 
 

   MÉÉä́ ÉÆ¶ÉÉSÉÉ ºÉÉÆ¦ÉÉ³ý (¦ÉÉEòb÷MÉÉ<Ç,+xÉÖi{ÉÉnùEò / ÊxÉ®úÉä{ÉªÉÉäMÉÒ ¤Éè±É,´É³Úý,<.) Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ 

MÉÉä¶ÉÉ³ýÉÆxÉÉ +lÉÇºÉ½þÉªªÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ MÉÉä́ ÉvÉÇxÉ MÉÉä́ ÉÆ¶É ºÉä́ ÉÉ Eåòpù ½þÒ xÉÊ´ÉxÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ Ênù.26 BÊ|É±É 2017 SªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉÉx´ÉªÉä ®úÉVªÉÉiÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉÆºÉ ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±Éä±ÉÒ 

+ºÉÖxÉ ºÉxÉ 2017-18 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +É½äþ.ªÉÉ IÉäjÉÉiÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉ±Éä±ªÉÉ º´ÉªÉÆºÉä́ ÉÒ 

ºÉÆºlÉä̈ ÉÉ¡ÇòiÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ®ú +É½äþ.ºÉnù®úSÉÒ ºÉÆºlÉÉ ½þÒ vÉ¨ÉÉÇnùÉªÉ +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSÉäEòbä÷ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ 

+ºÉÉ´ÉÒ iÉºÉäSÉ ºÉÆºlÉäºÉ MÉÉä́ ÉÆ¶É ºÉÆMÉÉä{ÉxÉÉSÉÉ Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ 3 ´É¹ÉÉÈSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉÉ´ÉÉ.EåòpùÉ´É®ú +ºÉ±Éä±ªÉÉ 

{É¶ÉÖvÉxÉÉºÉ +É´É¶ªÉEò +ºÉ±Éä±ÉÒ ´Éè®úhÉ/SÉÉ®úÉ =i{ÉÉnùxÉÉºÉÉ`öÒ iÉºÉäSÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉÆMÉÉä{ÉxÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÆºlÉäEòbä÷ 

º´ÉiÉ:SªÉÉ ¨ÉÉ±ÉEòÒSÉÒ +lÉ´ÉÉ 30 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ¦ÉÉbä÷{É^õªÉÉ´É®úSÉÒ ÊEò¨ÉÉxÉ 15 BEò®ú VÉ¨ÉÒxÉ +ºÉÉ´ÉÒ.ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä 

+ÆiÉMÉÇiÉ +xÉÖnùÉxÉÉSÉÒ ®úCEò¨É ¯û.1 EòÉä]õÒ +ºÉÖxÉ ºÉÆºlÉäxÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ BEÖòhÉ 

+xÉÖnùÉxÉÉSªÉÉ Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ 10 ]õCEäò B´Éfäø JÉä³ýiÉä ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ºÉÆºlÉäEòbä÷ +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ.ªÉÉ 

Ê¶É´ÉÉªÉ <iÉ®ú +]õÒ/¶ÉiÉÔ ºÉnù®ú ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉÉiÉ xÉ¨ÉÖnù Eäò±ªÉÉ +ºÉÖxÉ ºÉnù®ú ¶ÉÉºÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ´É +VÉÉÇSÉÉ 

xÉ¨ÉÖxÉÉ {É¶ÉÖvÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ (Ê´ÉºiÉÉ®ú) {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ (ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ) ªÉÉÆSÉä EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ={É±É¤vÉ 

+É½äþ. <SUÖôEò º´ÉÆªÉºÉä́ ÉÒ ºÉÆºlÉÉÆxÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ênù.31.08.2017 {ÉÖ́ ÉÔ º´ÉªÉÆ{ÉÖhÉÇ |ÉºiÉÉ´É ÊVÉ±½þÉ 

{É¶ÉÖºÉǼ ÉvÉÇxÉ ={É+ÉªÉÖCiÉ,{É®ú¦ÉhÉÒ ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉäiÉ. 

  

   MÉÉä́ ÉvÉÇxÉ MÉÉä́ ÉÆ¶É ºÉä́ ÉÉ Eåòpù ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦ÉÉlÉÔ MÉÉä¶ÉÉ³ýÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ +ÉÊhÉ +xÉÖnùÉxÉ 

tÉ´ÉªÉÉSªÉÉ +É®úÉJÉb÷ªÉÉºÉ |É¶ÉÉºÉÊEòªÉ ´É Ê´ÉkÉÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ¨ÉÉ.¨ÉÆjÉÒ ({ÉnÖù¨É)  ªÉÉÆSÉä +vªÉIÉiÉäJÉÉ±ÉÒ±É ®úÉVªÉ 

ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É ºÉÊ¨ÉiÉÒºÉ +ºÉhÉÉ®ú +É½äþ. 

 

   iÉǻ ½þÉ ªÉÉ IÉäjÉÉiÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉ±Éä±ªÉÉ <SUÖôEò º´ÉÆªÉºÉä́ ÉÒ ºÉÆºlÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PªÉÉ´ÉÉ  
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राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत र्ोवर्गन र्ोवशं 
सेवा कें द्र ही नवीन योजना सुरू करण्यास  
मान्यता देण्याबाबत... 

 
                                                     महाराष्ट्र शासन 

कृषी, पशुसंवर्गन, दुग् र्व् यवसाय िवकास व म् स् यव् यवसाय िवाार् 
         शासन िनर्गय क्रमाकंः पिवआ-2016/प्र.क्र.114/पदुम-3 

       मादाम कामा मार्ग, हुता्मा राजरु्रु चौक, 
    मंत्रालय, मंुबई- 400 032 

        िदनाकं: 26 एिप्रल, 2017 
प्रस्तावना :-  

राज्यात िद.4 माचग, 2015 पासून महाराष्ट्र प्रार्ी रक्षर् (सुर्ारर्ा) अिर्िनयम, 1995 
लारू् करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार सपंूर्ग र्ोवशंीय प्राण्याचं्या कत्तलीवर प्रितबंर् 
करण्यात आलेला आहे. ्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी 
उपयुक्त नसलेले र्ोवशंीय बैल व वळू याचं्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. 
तसेच, र्ाय, बैल, वळू यांच्या कत्तलीसाठी परराज्यात करावयाची वाहतूक व तदनुषंर्ीक 
खरेदी / िवक्री करण्यास देखील प्रतीबंर् करण्यात आलेला आहे. पिरर्ामी, कालातंराने 
शेती व दूर् यासाठी अनु्पादक असलले्या र्ोवशंीय पशुर्नाच्या संख्येत वाढ होर्ार असून, 
या सवग पशुर्नाचा साांाळ / संर्ोपन कररे् आवश्यक ठरर्ार आहे.  
2.           मा. मंत्री (िवत्त) यानंी सन 2016-17 चा अर्गसंकल्प िवर्ीमंडळात सादर करतानंा                        
िद. 18 माचग, 2016 रोजी र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र सुरू करण्याची घोषर्ा केलेली असून, 
ती खालील प्रमारे् आहे.  

“महाराष्ट्रातील 34 ग्रामीर् िजल््ामंध्ये ााकड र्ाई व र्ोवशं संर्ोपनासाठी मी 
“र्ोवर्गन र्ोवशं रक्षा कें द्र” ही नवीन योजना जाहीर करत असून, या क्षेत्रात अनुाव 
असलेल्या स्वयंसेवी संस्र्ामंार्ग त ही योजना राबिवली जाईल. यासाठी, अशा संस्र्ानंा 
एकरकमी 1 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येईल. तसेच, ्यािठकार्ी उपलब्र् असल्यास 
आवश्यकतेनुसार शासकीय जिमन देण्यात येईल. या र्ोवर्गन र्ोवशं रक्षा कें द्रासाठी सन 
2016-17 करीता 34 कोटी रुपये इतका िनयतव्यय प्रस्तािवत आहे.” 
3. राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र ही नवीन योजना सन 2017-
18 या आर्थर्क वषामध्ये राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे 2 िजल्हे वर्ळता उवगरीत 34 
ग्रामीर् िजल््ात राबिवण्यासाठी   िदनाकं- 6 एिप्रल, 2017 रोजी झालेल्या मंित्रमंडळाच्या 
बैठकीत मंित्रमंडळाने मान्यता िदलेली आहे. ्यानुसार सदर योजना राज्यात राबिवण्याची 
बाब शासनाच्या िवचारार्ीन होती. ्या अनुषंर्ाने खालीलप्रमारे् शासन िनर्गय िनर्गिमत 
करण्यात येत आहे.  
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शासन िनर्गय:-   

4.     र्ोवशंाचा साांाळ (ााकड र्ाई, अनु्पादक / िनरुपयोर्ी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी 
र्ोशाळानंा अर्गसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र ही नवीन 
योजना सन 2017-18 या आर्थर्क वषामध्ये राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे 2 िजल्हे वर्ळता 
उवगरीत 34 ग्रामीर् िजल््ात राबिवण्यासाठी याद्वारे शासन मान्यता देत आहे.  
5. योजनेचे उदे्दश :- 

अ) दुग्र्ो्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या / 
असलेल्या र्ाय, वळू, बैल र्ोवशं याचंा सांााळ कररे्. 
ब)   अशा पशुर्नासाठी चारा, पार्ी व िनवाऱ्याची सोय उपलब्र् करुन देरे्. 
क) र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्रामर्ील पशुर्नासाठी आवश्यक असलेल्या वरैर्ीसाठी वरैर् उ्पादन 
कायगक्रम राबिवरे्.  
ड) र्ोमूत्र, शेर् इ. पासून िविवर् उ्पादने, खत, र्ोबररॅ्स व इतर उप-पदार्ांच्या िनर्थमतीस 
प्रो्साहन व संशोर्नास /चालना देरे्. 

6. लााार्ी िनवडीचे िनकष / अटी व शती :-  
1. सदरची संस्र्ा र्मादाय आयुक्त याचं्याकडे नोंदर्ीकृत असावी. 
2. संस्रे्स र्ोवशं संर्ोपनाचा कमीत कमी 3 वषाचा अनुाव असावा. 
3. कें द्रावर असलेल्या पशुर्नास आवश्यक असलेली वरैर् / चारा उ्पादनासाठी तसेच पशुर्न 
संर्ोपनासाठी संस्रे्कडे स्वत:च्या  मालकीची अर्वा 30 वषाच्या ााडेपट्टयावरची िकमान 15 एकर 
जमीन असावी.  
4. संस्रे्ने या योजनेंतर्गत मार्र्ी केलेल्या एकूर् अनुदानाच्या कमीत कमी 10 टक्के एवढे खेळते 
ाार्-ााडंवल संस्रे्कडे असरे् आवश्यक आहे. 
5. संस्रे्चे नजीकच्या मार्ील 3 वषाचे लेखापिरक्षर् झालेले असरे् आवश्यक आहे. 
6. संस्रे्स र्ोसेवा / र्ो-पालनाचे कायग करण्यासाठी शासनासोबत करारनामा करण्याचे 
बंर्नकारक राहील. 
7. संबंर्ीत संस्रे्च ेराष्ट्रीयकृत बॅकेत खाते असरे् आवश्यक आहे. 
8. संस्रे्वर कायगरत कमगचारी / मजूर याचंे वतेन इ्यादीचा खचग संस्रे्कडून अदा करण्यासाठी 
संस्र्ा आर्थर्कदृष्ट्टया सक्षम असावी. 
9. या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्र् करुन देण्यात येईल, ्याच बाबीसाठी ािवष्ट्यात 
नव्याने कोर्तेही अनुदान उपलब्र् करुन देण्यात यरे्ार नाही. 
10. ज्या संस्र्ाकंडे पशुर्नाच्या देखाालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उ्पनाचे सार्न आहे, अशा 
संस्र्ानंा प्रार्ान्य देण्यात येईल. 
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11.  राज्यस्तरावरील सिमतीची पूवगपरवानर्ी घेऊन केवळ नवीन मूलातू सुिवर्ा िनमार् 
करण्याकिरताच सदर योजनेत रु. 1.00 कोटी इतके अनुदान अनुज्ञये राहील. 
12. राज्यस्तरावरील सिमतीची पूवगपरवानर्ी घेतल्यािशवाय मूलातू सुिवर्ा िनमार् 
केल्यास, अशा  बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येर्ार नाही.   

7.  या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलातू सुिवर्ांकरीता अनुदान देय ठरेल:- 
(अ) पशुर्नासाठी नवीन शेडचे बारं्काम, चाऱ्याची, िपण्याची पाण्याची व्यवस्र्ा व वरैर् 
उ्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्रे्किरता िवहीर / बोअरवले, चारा कटाई करण्यासाठी 
िवद्यतुचिलत कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, र्ाडूंळखत िनर्थमती प्रकल्प, र्ोमूत्र, शेर् 
यापासून उ्पादन िनर्थमती प्रकल्प व िवक्री कें द्र इ्यादी, अशा प्रकारच्या मुलातू 
सुिवर्ाकंरीता अनुदान देण्यात याव.े याकिरता संस्र्ाचं्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा 
समावशे करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकिरता या योजनमरू्न अनुदान िमळर्ार 
नाही.  
(ब) कृिष / पशुसंवर्गन िवाार्ामार्ग त राबिवण्यात येर्ाऱ्या कें द्र शासन, राज्य शासन व 
िजल्हास्तरीय िविवर् योजनामंरू्न, चारा उ्पादनाचं्या योजनामरू्न या र्ोशाळानंा वरैर् 
लार्वडीसाठी िबयारे्, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उ्पादन / ओला चारा 
उ्पादन करण्यासाठी लाा अनुज्ञेय राहतील. 
(क)     तसेच िवद्यतु जोडर्ी आवश्यक असल्यास  “कृिष / कृिषपंप” या बाबी अंतर्गत 
प्रचिलत योजनेमरू्न या र्ोशाळानंी िवद्यतु जोडर्ी प्राप्त करुन घ्यावी.  या लााासाठी 
प्रस्तुत योजनेमरू्न अनुदान देय होर्ार नाही.  
(ड)     यािशवाय या र्ोशाळानंी रुग्र् पशुर्नास आवश्यक असलेल्या पशुवदै्यकीय सेवा 
जवळच्या पशुवदै्यकीय दवाखान्यामार्ग त उपलब्र् करुन घ्याव्यात.  
8.  "र्ोवर्गन र्ोवशं सेवा कें द्र"  या योजनेतंर्गत लााार्ी र्ोशाळाचंी िनवड :- 

 या योजनेंतर्गत अनुदान द्यावयाच्या आराखड्यास प्रशासकीय व िवत्तीय मान्यता 
देरे् आिर् र्ोशाळेची िनवड करण्याचे अिर्कार राज्यस्तरावरील मा.मंत्री (पदुम) याचं्या 
अध्यक्षतेखाली र्ठीत करण्यात आलेल्या खालील सिमतीस प्रदान करण्यात येत आहेत. 

9.      सदर सिमतीची संरचना खालीलप्रमारे्:-  
(1) मा. मंत्री (पदुम)       अध्यक्ष 
(2) प्रर्ान सिचव / सिचव (पदुम)     सदस्य    
(3) आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्    सदस्य                                         
(4) प्रर्ान सिचव / अपर मुख्य सिचव  (िवत्त) यानंी नामिनदेशीत 
     केलेला उपसिचवापंेक्षा कमी दजा नसलेला अिर्कारी     सदस्य  



शासन िनर्गय क्रमांकः पिवआ-2016/प्र.क्र.114/पदुम-3 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4 

(5) प्रर्ान सिचव / अपर मुख्य सिचव  (िनयोजन) यानंी नामिनदेशीत 
     केलेला उपसिचवापंेक्षा कमी दजा नसलेला अिर्कारी                  सदस्य   
(6) तीन अशासकीय सदस्य                                                              सदस्य 

  (7)  उप सिचव  / सह सिचव (पशुसंवर्गन)                                         सदस्य सिचव 
 

10. सदर सिमतीवरील अशासकीय सदस्याचंी नेमर्कू  शासनच्या मान्यतेने करण्यात येईल.  
11. या योजनेतील बारं्काम, िवद्यतु्तीकरर्, पार्ीपुरवठ्यासाठी िवहीर इ्यादी तािंत्रकदृष्ट्या योग्य 
असल्याची मान्यता िजल्हास्तरावरील सावगजिनक बारं्काम िवाार्ाकडून घ्यावी. 

12. सदर योजनेची राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे दोन िजल्हे वर्ळता उवगरीत 34 ग्रामीर् 
िजल््ासंाठी प्रित िजल्हा रु. 1.00 कोटी एकरकमी अनावती अनुदान या प्रमारे् 34 िजल््ासंाठी    
रु. 34.00 कोटी एवढे  अनुदान  राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत उपलब्र् करुन देण्यात येईल. 

13. ही योजना िवत्तीय वषग सन 2017-18 या वषापासून राबिवण्यात येईल. ज्या संस्रे्स सदर 
योजनेचा लाा िमळालेला आहे, अशा संस्रे्स ािवष्ट्यात या योजनेतून लाा अनुज्ञये होर्ार नाही. 

14. लााार्ींनी या संदाातील प्रस्ताव संबंिर्त िजल््ाच्या िजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त 
याचं्याकडे सादर करावा. 

15. िजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त यानंी ्याचंेकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची प्रार्िमक छाननी 
करुन, प्रस्ताव पुढील कायगवाहीसाठी आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् याचंेकडे पाठवावा. 

16. आयुक्त पशुसंवर्गन यानंी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचंी छाननी करुन आपल्या स्वयंस्पष्ट्ट 
अिाप्रायासह, प्रस्ताव राज्यस्तरीय सिमतीच्या मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करावा.  

17.    सदर शासन िनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा सकेंताक 201704261722351501 असा आहे. हा आदेश 
िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षािंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 
                                                                               ( िवकास तु. कदम ) 

                                                                                     अवर सिचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रर्ान सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
2. आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र  राज्य, औंर्, पुरे्- 7.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. सवग िजल्हािर्कारी (मंुबई व मंुबई उपनर्र वर्ळून) 
4. मा. मंत्री (िवत्त) याचंे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
5. मा. मंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
6. मा. राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
7. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मंुबई / नार्पूर. 
8. सवग िजल्हा कोषार्ार अिर्कारी  
9. सवग प्रादेिशक सहआयुक्त पशुसंवर्गन, 
10. सवग िजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त, 
11. सवग िजल्हा पशुसंवर्गन अिर्कारी, िजल्हा पिरषद 
12. िवत्त िवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32 
13. िनयोजन िवाार्, मंत्रालय, मंुबई-32 
14. िनवड नस्ती (पदुम- 3). 

 
 

 



गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                               

   , 
    , 
               , गोवर्धन गोवशं      कें द्र    , 
      /       (         ) 
            , 
कृ  ,          ,                                    , 
               ,                   , 
      ,     ई- 400 032 
 
ववषय :- गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                          ..  
      :-                         ,      : -------------- 
 
                   :- 
पत्ता :- 
         .  :- 
ई.          :- 

 
   , ------------------------------------------- (   )        --------------------------
-------------------------,                       /         ,                  गोवर्धन गोवशं 
     कें द्र    योज                                            .                 -----          
            ,          ,    -       ,                                    /           , 
   ,     ई.                         .                          ,                            
                 .            गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                  
            गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                                
      .  
                     “       - ,  ,  ,  ”                                  
                           .              शासनामर्ध त आतापयंत कोणतीही आर्थिक मदत 
अिवा मूलभतू सुववर्ा उपलब्र् करून वदले       .   

                                                 ,                       /     
                ई        ई                    .    
 
                    
                  
 
              
 



“       - ” 
गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                         

 
 . .           . 

1 गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                 
2 संस्िेच ेर्मधदाय आयुक्त यांचकेडे नोंदणीकृत असल्याच ेप्रमाणपत्र  

3 संस्िेत गोवशं जोपासल्याचा कमीत कमी 3 वषाचा अनुभव असल्या            

4                                          /                       
                                 :                 30                     
      15 ए        असल्या           

 

5 अनुदान रकमेच्या मागणी साठी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या कमी 10 टक्के इतके खेळते 
भाग भांडवल असल्या           

 

6 संस्िेचा नजीकच्या कमीत कमी 3 वषाचा लेखापवरक्षण अहवाल  

7              /  -                                     -  (      )  

8 संस्िेच ेखाते राष्ट्रीयकृत बकेॅत असल्या            

9        -  (              )  

10        -  (                         )  

11                      (                                      )  

 
 
 
 

                    
                  

 
              

 
 
 
 
 
 



“       - ” 
गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                                

 . .            
1              
2 पत्ता  
3            
4 ई.           
5                      

 
 
 
 

6                        
7                       
8                          
9                             - 

बलै / वळू 
             
     
     
             
ई         
ए           

10                        
     (ए  ) 

 

11                         
          (ए  ) 

 

12                      
                   
     (ए  ) 

 

 
 

                    
                  

 
              
 
 
 
 



“       - ” 
गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                              

 
 . .                                          

 . 
1                 शेड बारं्काम   

2   -    ,                           वरैण 
उत्पाद       ववहीर/ बोअरवले 

  

3         ई                               

4 मुरघास प्रकल्प   

5 गांडूळखत वनमीती प्रकल्प   

6 गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन वनमीती प्रकल्प व 
ववक्री कें द्र 

  

7 ई         - 

(      ) 

  

 ए      

 
 
 
 

                    
                  

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“       - ” 
गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                  

 
  , ------------------------------------------- (   )        --------------------------

-------------------------,                       /         ,                  गोवर्धन 
गोवशं      कें द्र    योज                                            .  
1)                 -----                      ,          ,    -       ,               

                     /           ,    ,     ई.                         .           
               ,                                             . 

2)              शासनामर्ध त आतापयंत कोणतीही आर्थिक मदत अिवा मूलभतू सुववर्ा उपलब्र् 
करून वदले       .  

3)       गोवर्धन गोवशं      कें द्र    योज                                                 
                      

4)           -                 ,    -       ,                                    
/        /   ,    ,     ई.                                        . 

5)       महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुर्ारणा) अवर्वनयम, 1995                                       
               ,    ,     ई.                                         

6)       महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुर्ारणा) अवर्वनयम, 1995                                        
       , 1960                             
 
                                         ,                       /                

     ई        ई                    .    
 
 

                    
                  

 
              

 

1.                            
 
 
 

2.                            
 



Gaushala Survey Form 
 

Name of Goshala: 
 

Address: 
    

Phone: 
 

Sr.No. Main Parameters Sub Parameters 
Options  

  
Maximum 

Rating/Marks 
Obtained 

Rating/Marks 

1 Trust Registration Registration Status 
No Yes           

0 2       2   

2 Audit report  Years of Audit Reporting 
1 Year 2 Years 3 Years         

2 3 5     5   

3 Account in Nationalized Bank Status 
No Yes           

0 2       2   

4 Animals  

No. of Animals 
Below 200 200+ 300+ 500+       

2 5 8 10   10   

No. of Indigenous/Local 
Cows 

Below 100 100+ 200+ 300+       

2 5 8 10   10   

5 Accept seized animals Status 
No Yes           

0 5       5   

6 Shed size for animals Area of Shed (in sq.ft) 
Below 2000 2000+ 5000+ 8000+       

1 2 3 5   5   

7 Land size  

Area of Land 
5-10 Hect 20-30 Hect 30-50 Hect 

50-100 
Hect 

100+ 
Hect 

    

2 5 8 12 20 20   

Land Ownership 

Govt 
Owned/leased 

Private 
Rental 

Private 
Owned 

        

0 5 10     10   

8 Water source for drinking water 

Source 
Procured Self owned           

0 4       4   

Water Storage Capacity 
(Litres) 

Below 20000 20000+ 30000+ 50000+       

1 2 3 4   4   

9 Fencing for Gaushala Availability of Fencing 
No Yes           

0 2       2   



10 Security provision Security Guards provided 
No Yes           

0 1       1   

11 Fodder  source for animals Fodder Source 
Procured 

Entirely Self 
produced 

          

0 5       5   

12 
Land for fodder & fodder 
production 

Area of Land for fodder (in 
Acre) 

Below 10 20+ 30+ 50+       

2 4 6 10   10   

13 Fodder storage facility 

Fodder Storage Availability 
No Yes           

0 1       1   

Silage Unit Availability 
No 

20% of 
fodder 

 50+ % of 
fodder 

        

0 1 4     4   

Availability of Hydroponics 
No Yes           

0 2       2   

14 Biogas plant Functioning Biogas Plant 
No Yes           

0 3       3   

15 Cow Urine Products plant 

Functioning Plant 
No Yes           

0 3       3   

Monthly Profit from cow 
urine 

No Yes           

0 3       3   

16 Cow Dung Products plant 

Functioning Plant 
No Yes           

0 3       3   

Monthly Profit from cow 
dung 

No Yes           

0 3       3   

17 Laboratory for testing Functioning Lab 
No Yes           

0 2       2   

18 Veterinary aid facility Type 
Govt  Outsourced 

Self 
employed 

        

1 2 3     3   

19 Marketing/labeling of Products 
Gaushala Products availablity 
in market 

No Yes           

0 5       5   



Means of Marketing 
Not marketed 

Home to 
Home 

Public 
Stalls 

Online       

0 1 2 3   3   

20 
Testing of animals for 
TB/JD/Brucellosis etc 

Regular Testing performed 
No Yes           

0 2       2   

21 Milk processing unit Availability 
No Yes           

0 3       3   

22 A I Facility Availability 
No Yes           

0 5       5   

23 Embryo Technology Availability 
No Yes           

0 5       5   

24 IVF Technology Availability 
No Yes           

0 5       5   

          

 
  

     
Total 150 

 

   
Range of 
Marks 

Category 

This is to certify that I have inspected this Goshala 
and as per the observations the category allotted 

to this Goshala is  

A/B/C/
D/E 

   
More than 
135 

A 

   
120-34 B 

   
105-119 C  

 
Deputy Commissioner of Animal Husbandry, 90-104 D 

     

 
District: 

 
Below 90 E 

 
Signature and Seal of 

Inspecting officer  

 
        




