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नियंत्रण

काययक्रमांतगयत गंभीर स्वरूपाचे पशुरोग नियंत्रण
काययक्रम,

पशुवद्य
ै कीय

बळकटीकरण

या

संस््ांचे

योजिे

बांधकाम

अंतगयत

व

निरत्या

पशुनचनकत्सा प्कांची स््ापिा करणे व अॅस्कॅड या
समुहगट योजिेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस
प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
कृनि, पशुसंवधयि, दु ग्धव्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय नवभाग,
शासि क्रमांक : सीएसएस - 2021/प्र.क्र.178/पदु म-4,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, नवस्तार, मुंबई - 400 032.
नदिांक : - 03 जूि, 2022.
संदभय- 1. केंद्र शासिाच्या पशुसंवधयि नवभागाकडू ि पशुस्वास््य व रोग नियंत्रण काययक्रम (LH&DCP)
अंमलबजावणीसाठी निगयनमत करण्यात आलेल्या मागयदशयक सूचिा
2. केंद्र शासिाचे पशुसंवधयि नवभागाचे पत्र क्र.K-11053(5313)/14/2019-LH(13830),
िवी नदल्ली, नद. 23.08.2021
3. कृनि, पशुसंवधयि, दु ग्धव्यवसाय नवकास व मत्स्यव्यवसाय नवभागाचा शासि निणयय क्र. संनकणय2019/प्र.क्र. 71/पदु म-4 नद. 02.06.2020.
4. आयुक्त पशुसंवधयि यांचे पत्र क्र.रोनि/LH & DCP/ESVHD-MVU/42/3729-31/2021/
पसं-12, पुणे नद.23.11.2021
5. आयुक्त पशुसंवधयि यांचे पत्र क्र.रोनि/LH & DCP/37/1353/2021/पसं-12, पुणे
नद.12.02.2022.
प्रस्ताविा केंद्र शासिाच्या संदर्भभय नद. २३ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास््य व रोग
नियंत्रण (LH&DCP) या योजिेस केंद्र शासिािे प्रशासकीय मान्यता नदलेली आहे . पशुस्वास््य व रोग नियंत्रण
काययक्रम (LH&DCP) या समूहगट योजिेमध्ये राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण काययक्रम (NADCP) आनण पशुस्वास््य
व रोग नियंत्रण (LH&DC) या दोन्ही योजिांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुरोग
नियंत्रण काययक्रमाच्या (NADCP) राज्यातील अंमलबजावणीसाठी संदभीय क्र.3 ये्ील शासि निणययान्वये
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
पशुस्वास््य व रोग नियंत्रण (LH&DC) या योजिेमध्ये खालील तीि उपयोजिांचा समावेश करण्यात
आलेला आहे .
1.

गंभीर स्वरूपाचे पशुरोग नियंत्रण काययक्रम (Critical Animal Disease Control Programme-

CADCP) (100%) :या उपयोजिे अंतगयत पीपीआर व सीएसएि या दोि रोगांवर प्रनतबंधात्मक लसीकरणाद्वारे सि २०३०
पयंत नियंत्रण व निमूयलि करावयाचे असूि राज्यातील 100 टक्के शेळ्या-मेंढ्ांिा पीपीआर (PPR)
प्रनतबंधात्मक व 100 टक्के पात्र वराहांमध्ये सीएसि (CSF) प्रनतबंधात्मक लसीकरण करण्यात येणार आहे .
प्रनतबंधात्मक लसीकरण मोनहम राबनवतािा अपुरे पडणारे मिुष्ट्यबळ उपलब्ध करण्याकरीता शासकीय
यंत्रणे व्यनतरीक्त खाजगी मिुष्ट्यबळ (पशुनमत्र / पशुसखी / पशुबध
ं ु) उपलब्ध करण्यासाठी दे खील निधी
उपलब्ध होणार आहे .

शासि निणयय क्रमांकः सीएसएस - 2021/प्र.क्र.178/पदु म-4,

प्रनतबंधात्मक लसीकरणापूवी जिावरांच्या कािात नबल्ले लावूि ईिाफ़ प्रणालीवर त्यांची िोंद घेणे
बंधिकारक आहे .
2.

पशुवद्य
ै कीय संस््ांचे बांधकाम व बळकटीकरण करणे या योजिे अंतगयत निरते पशुनचनकत्सा

प्कांची स््ापिा करणे (Establishment and Strengthening of Mibile Veterinary Units ESVHDMVU):सि २०२१-२२ या विापासूि सदर उपयोजिेमधूि पशुवद्य
ै कीय दवाखान्यांचे बांधकाम व
बळकटीकरण ऐवजी निरत्या पशुनचनकत्सा प्काची स््ापिा करणे ह्या योजिेचा िव्यािे समावेश करण्यात
आलेला आहे .
प्रत्येक निरत्या पशुनचनकत्सा प्काद्वारे पशुपालकांच्या दारापयंत पशु आरोग्य सेवा उपलब्ध करुि
दे ण्यात येणार असूि यामध्ये प्रामुख्यािे रोग निदाि, औिधोपचार, लसीकरण, शल्यनचनकत्सा तसेच दृकश्राव्य
माध्यम व नवस्तार नवियक सेवा पशुपालकांपयंत पुरनवण्यात येणार आहेत.
या योजिेंतगयत स््ापि करण्यात येणाऱ्या निरत्या पशुनचनकत्सा प्कांचे सनियंत्रण राज्यस्तरीय
कॉल सेंटरद्वारे करणे अनभप्रेत आहे.
निरत्या पशुनचनकत्सा प्काची स््ापिा करणे या उपयोजिेअंतगयत एकूण 80 चार चाकी वाहि व
अिुिंनगक बाबी (िॅनिकेशि व उपकरणे) उपलब्ध करण्यासाठीचा 100 टक्के केंद्र नहश्याचा अिावती खचाचा
एकूण निधी रु.1280.00 लक्ष केंद्र शासिाकडू ि मुख्य काययकारी अनधकारी, महाराष्ट्र पशुधि नवकास मंडळ,
िागपूर या कायालयाच्या राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण काययक्रमासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयकृत बॅंकेतील स्वतंत्र
खात्यामध्ये सि 2021-22 मध्ये जमा करण्यात आलेला आहे .
3.

अॅस्कॅड (Assistance to states for Control of other Economically important , Exotic,

Emergent and Zoonotic Livestock and Poultry Diseases- ASCAD) अंतगयत आर्भ्कदृष्ट्या महत्वाच्या
रोगांचे लसीकरण काययक्रम व इतर सहा उपघटक:सदर उपयोजिेंतगयत खालील नवनवध 06 उपक्रम राबनवण्यात यावेत.
अ. पशुधि व कुक्कुट पक्षयांमधील नवनवध रोगांचे लसीकरण, लसीकरणासाठी आवश्यक साधि सामुग्री,
जंतिाशक औिधे तसेच इतर सांसर्भगक रोग जसे की, अॅंथ्रक्
ॅ स, रे बीज, गोट पॉक्स इत्यादी रोगांवरील
लसीकरण (केंद्र नहस्सा 60% व राज्य नहस्सा 40%)
आ. सवेक्षण, सनियंत्रण व पुवय अंदाज बांधणे (केंद्र नहस्सा 60% व राज्य नहस्सा 40%)
इ. संशोधि व िवीि उपक्रम, प्रनशक्षण (केंद्र नहस्सा 100 %)
ई. मानहती-जिजागृती (केंद्र नहस्सा 100%)
उ. नवभागीय रोग अन्वेिण प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण अंतगयत राष्ट्रीय पशुरोग वातांकि प्रणाली (National
Animal Disease Reporting System, NADRS) (केंद्र नहस्सा 60% व राज्य नहस्सा 40%)
ऊ. अचािक उद्भवणाऱ्या व नवदे शी आजारांचा प्रनतबंध करणे (केंद्र नहस्सा 60% व राज्य नहस्सा 40%), (केंद्र
नहस्सा 50% व राज्य नहस्सा 50%)
सदर केंद्र पुरस्कृत समुहगट योजिेच्या राज्यातील अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदाि
करण्याच्या अिुिंगािे खालीलप्रमाणे शासि निणयय निगयनमत करण्यात येत आहे .
शासि निणयय-:
शेळ्या-मेंढ्ामधील पीपीआर (PPR) व वराहांमधील क्लानसकल स्वाइि नफ़व्हर (CSF) या गंभीर
स्वरुपाच्या रोगांचे नियंत्रण करणे (CADCP), निरत्या पशुनचनकत्सा प्काची स््ापिा करणे (ESVHD-MVU),
अॅस्कॅड अंतगयत नवनवध उपयोजिा राबनवणे अशा समुहगट योजिा समानवष्ट्ट असलेल्या पशुस्वास््य व रोग
नियंत्रण काययक्रमाच्या (Livestock Health & Disease Control Programme) राज्यातील सि 2021-22
पासूिच्या अंमलबजावणीस याद्वारे शासिाची प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
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सदर समुह गट योजिेमधील राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण काययक्रम अंतगयत उपलब्ध होणारी शीत
साखळी सुनवधा, इअर टॅ ग्स तसेच अॅस्कॅड अंतगयत उपलब्ध होणाऱ्या जंतिाशक औिधांचा वापर उपरोक्त
िमुद सवय प्रनतबंधात्मक लसीकरण काययक्रमांमध्ये करण्यात यावा. या योजिेंतगयत झालेल्या सवय प्रनतबंधात्मक
लसीकरणांच्या िोंदी ईिाि (Information Network for Animal Productivity and Health- INAPH)
प्रणालीवर िोंदनवण्यात याव्यात.
पशुस्वास््य व रोग नियंत्रण योजिे अंतगयत नवनवध उपयोजिांसाठी दे य असलेला केंद्र नहस्सा व त्यास
दे य समरुप राज्य नहस्सा याचा तपनशल खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

योजिा

योजिेचे उपघटक व केंद्र व राज्य
नहस्सा
अ)

पीपीआर-इपी (PPR-EP)

प्रनतबंधात्मक लसीकरण
(100 % केंद्र नहस्सा)

उपघटकांतगयत बाबी
1. लस खरे दी,
2. लसीकरणासाठी साधि सामग्री व
यंत्रसामग्री,
3. लसीकरणाचे मािधि,
4. प्रयोगशाळा बळकटीकरण,
5. सवेक्षण,

गंभीर स्वरुपाच्या पशु
1

रोगांचे नियंत्रण करणे
(CADCP)

6. प्रचार व प्रनसद्धी
आ)

सीएसि (CSF) प्रनतबंधात्मक

लसीकरण (100 % केंद्र नहस्सा)

1. लस खरे दी,
2. लसीकरणासाठी साधि सामग्री व
यंत्रसामग्री,
3. लसीकरणाचे मािधि,
4. प्रयोगशाळा बळकटीकरण,
5. सवेक्षण,
6. प्रचार व प्रनसद्धी

अ) अिावती खचय (100 % केंद्र नहस्सा)

प्रत्येक 1 लाख पशुधिासाठी 1 चार
चाकी
निरत्या

वाहि

याप्रमाणे

पशुनचनकत्सा

राज्यात
प्कांची

स््ापिा करणे
आ) बाहयस्त्रोताद्वारे मिुष्ट्यबळ, औिधे साधिसामुग्री, इंधि व दे खभाल
दु रुस्तीसाठी प्रती वाहि आवती खचय
निरत्या पशुनचनकत्सा
2

(केंद्र नहस्सा 60% व राज्य नहस्सा 40%)

1. रु.0.50 लक्ष प्रनत मनहिा, प्रती
पदवीधर पशुवद्य
ै क
2. रु.0.20 लक्ष प्रनत मनहिा प्रती
पशुधि पययवक्ष
े क
3. रु.0.18 लक्ष प्रनत मनहिा, प्रती

प्काची स््ापिा

वाहिचालक त्ा मदतिीस

करणे (ESVHD-MVU )

4. रु.0.35 लक्ष प्रती मनहिा औिधे
व साधि सामुग्री
5. रु.0.33 लक्ष प्रती मनहिा इंधि व
दे खभाल दु रुस्ती
इ) राज्यस्तरीय कॉल सेंटरसाठी आवती
खचय (केंद्र नहस्सा 60% व राज्य नहस्सा
40%)

1. रु.0.50 लक्ष प्रनत मनहिा, प्रती
पदवीधर पशुवद्य
ै क
2. रु.0.15 लक्ष प्रनत मनहिा, प्रती
कॉल एक्झीक्युटीव्ह
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3. कायालयीि खचय रु.0.05 लक्ष
प्रनत मनहिा 1 पदवीधर पशुवद्य
ै क
व 3 कॉल एक्झीक्युटीव्ह करीता
आनण अनतनरक्त रु.0.02 लक्ष
प्रनत

मनहिा

अनतनरक्त

1

पदवीधर पशुवद्य
ै क व 3 कॉल
एक्झीक्युटीव्ह करीता
3

अॅस्कॅड (ASCAD)

अ) पशुधि

व

कुक्कुट

पक्षयांमधील 1. आर्भ्कदृष्ट्टया महत्वाच्या रोगांचे

नवनवध रोगप्रनतबंधक लसीकरण,

लसीकरण, सांसर्भगक रोग

(केंद्र नहस्सा 60 % व राज्य नहस्सा

की, अॅंथ्रक्
ॅ स, रेबीज, गोट पॉक्स

40%)

इत्यादी रोग प्रनतबंधक लसीकरण
2. लसीकरणासाठी

जसे

आवश्यक

साधिसामग्री,
3. जंतिाशक औिधे
आ) सवेक्षण, सनियंत्रण व पुवय अंदाज

नवनवध पशु रोगांचे (Contagious

बांधणे (केंद्र नहस्सा 60 % व राज्य

Bovine Pleuro Pneumonia-

नहस्सा 40%)

CBPP, Bovine Spongiform
Encephalopathy-BSE
Rinderpest-RP)

and
सवेक्षण

(Village Search, Stock route
search

and

Institutional

Search), िमुिे गोळा करणे
इ) नवभागीय रोग अन्वेिण प्रयोगशाळांचे

1. नवभागीय

रोग

अन्वेिण

आधुनिकीकरण (केंद्र नहस्सा 60 % व

प्रयोगशाळा यांिा नवनवध रोगांचे

राज्य नहस्सा 40%)

(Avian

Influenza,

BSE,

Glanders, PRRS- Porcine
Reproductive

and

Respiratory

Syndrome)

निदाि करण्यासाठी आवश्यक
उपकरणे,

रसायिे,

नकट्स,

कायालयीि खचय इ.
2. राष्ट्रीय पशुरोग वातांकि प्रणाली
(National

Animal

Disease

Reporting System-NADRS)
साठी निधी उपलब्ध करणे
ई) संशोधि व िवीि उपक्रम, प्रनशक्षण
(केंद्र नहस्सा 100 %)

1. नवनवध

राज्यस्तरीय

नवद्यापीठे
िवीि

यांचक
े डू ि
उपक्रम

संस््ा

व

संशोधि

व

राबनवण्यासाठी

अ्यसहाय्य.
2. पदवीधर पशुवद्य
ै क, पशुधि पययवक्ष
े क
इ.

साठी

प्रनशक्षण

आयोनजत

करण्यासाठी अ्यसहाय्य.
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3. पशुस्वास््य

व

काययक्रमाच्या

रोग

नियंत्रण

अंमलबजावणीसाठी

मुख्यालयी 05 सल्लागारांची िेमणुक
करण्यासाठी अ्यसहाय्य.

उ) मानहती-जिजागृती (केंद्र नहस्सा
100%)

1. छापील, दू रदशयि, आकाशवाणी,
वृत्तपत्रे,

नभत्तीनचत्रे,

घडीपत्रके

इ.

पत्रके,

माध्यमांद्वारे

पशुपालकांस

नवनवध

पशुरोगांबाबत
होणारे

तसेच

आर्भ्क

त्यामुळे

िुकसाि

व

प्रनतबंधात्मक लसीकरण याबाबत
अवगत करणे
2. लसीकरण िेरीची प्रनसद्धी,
3. गावपातळी, तालुकास्तरीय त्ा
नजल्हास्तरीय
प्रनशक्षण

पशु

उपचार,

नशनबरांचे आयोजि

करुि प्रबोधि करणे
उ) अचािक उद्भवणाऱ्या व नवदे शी

1. राज्यस्तरीय रोग निदाि प्रयोग

आजाराचा प्रनतबंध करणे (केंद्र नहस्सा

शाळा (Good Manufacturing

60 % व राज्य नहस्सा 40%), (केंद्र

Practices-GMP) व जैव पदा्य

नहस्सा 50 % व राज्य नहस्सा 50%)

निर्भमती

संस््ा

Laboratory

(Good

Practices-GLP)

बळकटीकरण

तसेच

नवनवध

बाबींकरीता निधीची उपलब्धता
करणे (केंद्र नहस्सा 60 % व राज्य
नहस्सा 40%)
2. अचािक उद्भवणाऱ्या व नवदे शी
आजाराचे िमुिे गोळा करणे,
सवेक्षण करणे (केंद्र नहस्सा 60 %
व राज्य नहस्सा 40%)
3. बानधत कुक्कुट पक्षी / प्राणी िष्ट्ट
(Culling), खाद्य व अंडी िष्ट्ट
करणे

साठी

आवश्यक

ऑपरे शिल कॉस्ट व या नप्रत्य्य
संबनं धत शेतक-यांिा िुकसाि
भरपाई (केंद्र नहस्सा 50 % व
राज्य नहस्सा 50%)
केंद्र शासिािे वेळोवेळी या योजिांच्या अिुिंगािे निगयनमत केलेल्या मागयदशयक सूचिा व यासाठी
राज्यास प्रत्यक्ष प्राप्त होणारा निधी यास अधीि राहू ि सदरच्या काययक्रमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात
यावी.
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सदर काययक्रमांच्या अंमलबजावणीस्तव केंद्र शासिासोबत समन्वय साधण्यासाठी गंभीर स्वरुपाच्या
रोगांचे नियंत्रण व अॅस्कॅड याकरीता सहआयुक्त पशुसंवधयि, रोग अन्वेिण नवभाग, पुणे आनण निरत्या
पशुनचनकत्सा प्कांची स््ापिा करणे या करीता अनतनरक्त आयुक्त पशुसंवधयि, पशुसंवधयि आयुक्तालय,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राज्याचे िोडल अनधकारी म्हणूि नियुक्ती करण्यात येत आहे .
सदर योजिेचे राज्यात प्रभावीपणे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य, नजल्हा व तालुकास्तरावर
खालीलप्रमाणे सनमत्या गठीत करण्यात येत आहे त.
(अ) राज्य सनियंत्रण सनमती (State Monitoring Unit)
१) अपर मुख्य सनचव / प्रधाि सनचव/सनचव (पदु म), महाराष्ट्र राज्य

: अध्यक्ष

२) अपर मुख्य सनचव / प्रधाि सनचव/सनचव, ग्राम नवकास नवभाग, मंत्रालय, मुंबई

: सदस्य

3) अपर मुख्य सनचव / प्रधाि सनचव/सनचव, सावयजनिक आरोग्य नवभाग, मंत्रालय, मुंबई : सदस्य
4) संचालक (संशोधि), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िागपूर

: सदस्य

5) आयुक्त पशुसंवधयि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

: सदस्य सनचव

ब) नजल्हा सनियंत्रण सनमती (District Monitoring Unit)
1) नजल्हानधकारी

: अध्यक्ष

2) अनतनरक्त मुख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद

: सदस्य

3) नजल्हा पशुसंवधयि अनधकारी, नजल्हा पनरिद

: सदस्य

4) नजल्हा आरोग्य अनधकारी, नजल्हा पनरिद

: सदस्य

5) नजल्हा पशुसंवधयि उपायुक्त

: सदस्य सनचव

क) तालुका सनियंत्रण सनमती (Block Monitoring Unit)
१) तहनसलदार, संबनं धत तालुका

: अध्यक्ष

२) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधयि, तालुका लघुपशुवद्य
ै नकय सवयनचनकत्सालय /
तांनत्रक सनियंत्रणासाठी नियुक्त केलेल्या िनजकच्या तालुका
लघुपशुवद्य
ै कीय सवयनचनकत्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधयि

: सदस्य

३) पशुधि नवकास अनधकारी, तालुका मुख्यालयापासूि दू रच्या अंतरावर
असलेला पशुवद्य
ै नकय दवाखािा (श्रेणी-१)
4) पशुधि नवकास अनधकारी, तालुका लघुपशुवद्य
ै नकय सवयनचनकत्सालय /

: सदस्य
: सदस्य सनचव

तालुकास्तरीय पशुवद्य
ै नकय दवाखािा, श्रेणी-१
राज्य स्तरावर आयुक्त पशुसंवधयि, पुणे तर नवभागीय स्तरावर संबनं धत नवभागाचे प्रादे नशक
सहआयुक्त पशुसंवधयि हे योजिेचे अंमलबजावणी अनधकारी राहतील.
सदर केंद्र पुरस्कृत योजिेच्या राज्यातील यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त पशुसंवधयि, पुणे यांिी
आवश्यक त्या सनवस्तर मागयदशयक सूचिा तात्काळ सवय संबनं धतांिा निगयनमत कराव्यात.
या काययक्रमासाठी केंद्र शासिाकडू ि प्राप्त होणारा निधी खची पडल्यािंतर त्याचे नवनहत प्रपत्रातील
उपयोनगता प्रमाणपत्र केंद्र शासिास सादर करण्यासाठी राज्य शासिास सादर करण्यात यावेत.
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सदर शासि निणयय सामानजक न्याय व नवशेि सहाय्य, आनदवासी नवकास, नियोजि व नवत्त
नवभागाच्या सहमतीिे तसेच, नवत्त नवभागाचे अिौपचानरक संदभय क्र.122/ 2022 / व्यय-2 नद.13.04.2022
अन्वये निगयनमत करण्यात येत आहे.
हा शासि निणयय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर उपलब्ध
असूि, त्याचा संगणक संकेताक 202206031123339101 आहे . सदर शासि निणयय नडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षांनकत करूि निगयनमत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािे व िावािे,

DR. SANJAY
VISHWANATHRAO
DOIJODE
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( डॉ. संजय नव. डोईजोडे )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1.

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

2.

मा.मंत्री (पशुसंवधयि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

3.

मा.राज्यमंत्री (पदु म) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

4.

नवधािसभा सदस्य/नवधािपनरिद सदस्य (सवय).

5.

मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवती कायालये (सवय).

6.

मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.

7.

अपर मुख्य सनचव, ग्राम नवकास नवभाग, बांधकाम भवि, मझयबाि रोड, मुंबई

8.

अपर मुख्य सनचव सावयजनिक आरोग्य नवभाग, मंत्रालय, मुंबई

9.

महासंचालक, मानहती व जिसंपकय महासंचालिालय, मुंबई.

10.

आयुक्त पशुसंवधयि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

11.

नजल्हानधकारी, सवय

12.

मुख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद (सवय)

13.

अनतरीक्त मुख्य काययकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद (सवय)

14.

प्रादे नशक सहआयुक्त पशुसव
ं धयि (सवय)

15.

सहआयुक्त पशुसंवधयि, भारतरत्ि अटलनबहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेिण नवभाग, पुणे.

16.

सहआयुक्त पशुसंवधयि, पशु जैव पदा्य निमीती प्रयोगशाळा, पुणे.

17.

संशोधि संचालक, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िागपूर.

18.

नजल्हा पशुसंवधयि उपायुक्त (सवय संबनं धत)

19.

नजल्हा पशुसंवधयि अनधकारी, नजल्हा पनरिद (सवय)

20.

नजल्हा आरोग्य अनधकारी, नजल्हा पनरिद

21.

सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधयि, नवभागीय रोग अन्वेिण प्रयोगशाळा (सवय)

22.

तहनसलदार, सवय

23.

निवड िस्ती पदु म-४.
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