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कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेशी
वनगडीत ववस्तार कायधक्रम व
मागधदशधक सूचना
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कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेशी वनगडीत ववस्तार कायधक्रम


प्रस्तावना
महाराष्ट्रामध्ये शेतीला ईत्तम जोडव्यवसाय म्हणून पशुपालानाकडे पाहीले जाते. ककतीही ऄडचणी

अल्या तरी शेतकरी पशुधन वाऱ्यावर सोडत नाही याचे प्रत्यंतर ऄनेकदा अले अहे ऄसे ऄसताना

ऄलीकडच्या काळात जनावरांच्या वाढत्या ककमती, चाऱ्याची टं चाइ, पोषणावरील वाढता खचच यामुळे

पशुपालन कठीण होत चालले अहे . त्यामुळेच पशुवैद्यकीय सेवेच्या कवस्ताराबरोबरच शासनाने
पशुपालनासंदर्भातील ऄन्य समस्या लक्षात घेउन त्या सोडकवण्याचा प्रयत्न सुरु केला अहे . या सवच समस्या

परस्परांशी कनगडीत ऄसल्याने पशुवैद्यकीय शास्राला ऄत्यंत महत्व प्राप्त झाले अहे . चांगल्या
दुग्धोत्पादनासाठी जनावरांचे अरोग्य चांगले राहणे अवश्यक अहे . कारण जनावर अजारी पडल्यास त्याचा

पकरणाम थेट दुग्धोत्पादनावर होतो पकरणामी पशुपालकांचे ऄथचशास्र कोलमडते. ऄशी वेळ येउ नये यासाठी

जनावरांचे अरोग्य ईत्तम रहायला हवे. त्यासाठी पशुपालकांना जनावरांचे लसीकरण, जंतूकनमुचलन, रक्तजल व

रोगनमुने तपासणी, जनावरामधील वंधत्वाचे व्यवस्थापन, गोचीडांचे कनमुचलन, दुग्धस्पधांचे अयोजन, कनकृष्ट्ठ
चारा सकस करण्यासाठी प्रात्यकक्षके व सांसर्गगक रोगांची माकहती आत्यादी कवषयांचे ज्ञान ऄसणे अवश्यक अहे
व सदर ज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर होणे दे खील अवश्यक अहे .
तथाकप पशुवैद्यकीय संस्थेमार्चत वरील सवच कायचक्रम वेगवेगळ्या गावांमध्ये राबकवले जाण्याची

शक्यता ऄसते. वास्तकवक पाहता तांकरक दृष्ट्टीकोनातून सदर कायचक्रम एकाच गावामध्ये कवकशष्ट्ठ क्रमाने

राबकवल्यास त्याचा कनश्श्चतपणे चांगला पकरणाम होतो. ईदा. एकाच गावातील सवच जनावरांना जंत कनमुचलन,
गोचीड गोमाश्या कनमुचलन, लसीकरण आत्यादी लार्भ कदल्यास जनावरांची ईत्पादन क्षमता कनश्श्चत वाढते. त्याच

प्रमाणे ऄशा कनवडक गावांमध्ये शासनाच्या आतर योजनांचा लार्भ दे खील शेतकऱ्यांना करून कदल्यास त्याचा
पशुसंवधचन कवषयक सवांगीण कवकास होणे सहज शक्य अहे ऄसे कदसून येते. पशुसंवधचन कवर्भागाच्या सवच

योजनांची ऄंमलबजावणी प्रर्भावीपणे व्हावी व सवच योजनांचा लार्भ प्रत्येक शेतकऱ्यापयंत पोहचावा या
दृष्ट्टीकोनातून कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेची सुरुवात करण्यात अली अहे .

कामधेनु दत्तक ग्राम योजना राबकवताना जास्तीत जास्त लोकांचा सहर्भाग राहील ऄसे पहावे. त्याच

प्रमाणे दत्तक गावांमध्ये आतर योजना ईदा. ऄनुसूकचत जाती ईपयोजनेंतगचत दुधाळ जनावरांच्या गटाचा पुरवठा

करणे, दुधाळ जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे व पशुसंवधचन कवषयक प्रकशक्षण दे णे आत्यादी व राज्य योजना

ऄंतगचत नाकवन्यपूणच योजना राबकवणे व सवचसामान्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गटवाटप करणे आत्यादी योजना

दे खील राबकवण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून सवच योजनांचा एकरीत लार्भ शेतकऱ्यांपयंत पोहोचेल व त्यांचा
पशुसंवधचन कवषयक सवांगीण कवकास झाल्याचे कदसून येइल.


कामधेनु दत्तक ग्रामाची वनवड शासन वनर्धय क्रमांक नापुयो - २०१०/ प्र.क्र. ५०/पदुम - ४.
मुब
ं ई वदनांक २९/१०/२०१० मधील नमूद वनकषानुसार करण्यात यावी.



योजनेचे कायधक्षत्र
े व योजना राबववण्याचा कालावधी :

श्रेणी

सन २०११ - २०१२ मध्ये सदर योजना राज्यातील १५६६ श्रेणी - १ पशुवैद्दकीय दवाखाने, २९०२

- २

पशुवैद्दकीय दवाखाने, २९ कजल्हा पशु सवचकचकीत्सालये व १७१ तालुका लघु पशु

सवचकचकीत्सालयांच्या कायचक्षर
े ातील प्रत्येकी एका गांवामध्ये पकहल्या टप्प्यात राबकवण्यात येइल. ऄशा प्रकारे
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सदर योजना पकहल्या टप्प्यामध्ये एकूण ४६६८ गांवामध्ये राबकवण्याचे प्रस्ताकवत अहे . तदनंतर पाच वषांच्या
कालावधी मध्ये ईवचकरत सवच गांवामध्ये टप्प्या टप्प्याने योजनेची व्याप्ती वाढकवण्याचे प्रस्ताकवत अहे .


योजनेचे स्वरूप :


कनवडलेल्या दत्तक गांवामध्ये दुधात ऄसलेल्या व र्भाकड संकरीत गायी/ दे शी गायी/ म्हशी, शेळ्या
मेंढया पारड्या, वासरे यांची शेतकरी कनहाय गणना करावी.



गणनेच्या वेळी दुधात ऄसलेल्या गायींचे/ म्हशींचे दुध ईत्पादनाची नोंद श्रेणी - १ व श्रेणी - २
संस्थेद्वारे घेण्यात यावी.



सदर गायी म्हशींच्या वंध्यत्वाबाबतची सुद्धा प्राथकमक माकहती घेण्यात यावी.



दत्तक गावांची कनवड करतेवेळी सदर गावांची पूणच माकहती होणे अवश्यक अहे .ईदा.गावामध्ये

पूवीच्या पाच वषांमध्ये अढळलेले संसगचजन्य अजार कोणते ?गावामध्ये या पूवी सांसर्गगक गर्भचपात

ऄथवा बृ सेलोसीस आत्यादी सारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव झाला अहे काय? कवषबाधेच्या ईदा.Oxalic

Acid poisoning, Nitrate poisoning आत्यादी प्रकारच्या कवषबाधेचा प्रादुर्भाव कदसून अला काय ?
या बाबतचे सवेक्षण करणे ऄत्यावश्यक अहे .


कनवड झालेल्या गांवामध्ये कवशेष ग्राम सर्भांचे व योजनेच्या कवकवध टप्प्यावर अयोजन करून
स्थाकनक पशुपालक/ शेतकऱ्यांना योजने बाबत व सहर्भागा बाबत सकवस्तर माकहती दे ण्यात यावी.



दूधसंकलन केंद्र/ प्राथकमक सहकारी दुग्धसंस्था यांच्या सुद्धा सक्रीय सहर्भागाबाबत कनयोजन करावे.



योजना राबकवताना जंतनाशक औषधे पाजणे, गोचीड/ गोमाश्या कनमुचलन कायचक्रम, कनकृष्ट्ट चारा

सकस करण्याचे प्रात्यकक्षकांचे अयोजन करून त्यामध्ये ईद्धर्भवणाऱ्या वैरणीची टं चाइ दूर
करण्यासाठी पशुपालकांचे “चारा वाचवा पशुधन जगवा” या संदेशाद्वारे प्रबोधन करावे.


दुग्धस्पधांचे अयोजन करून त्यामध्ये पशुपालकांची जनावर कनहाय नोंद घेण्यात यावी .



लसीकरणाची कशकबरे घेउन सांसर्गगक रोगांबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करावे .



वंध्यत्व कनवारण कशकबरांचे अयोजन करून कशकबरांमध्ये अलेल्या प्रत्येक जनावरांचे रक्त जल नमुने,

शेण नमुने, गर्भाशयातील स्राव आत्यादी प्रयोगशाळा तपासणीसाठी घेण्यात यावे व नमुना तपासणीत
लोह, प्रोटीन्स, कॅश्ल्शयम र्ॉस्र्रस, कहमोग्लोबीन आत्याकद मूलद्रव्यांचे कमतरतेबाबत कनदान करून
त्या जनावरांवर समपचक औषधोपचार करण्यात यावा.


योजना राबकवताना सुरुवातीला काही गाइ/ म्हशी दुधात ऄसतील तर काही गार्भण. त्यामुळे योजनेचा

पूणच लार्भ कमळावा या साठी योजना शक्यतो संपूणच वषचर्भर राबवावी व योजनेचे मूल्यमापन सहा
मकहन्यांनी दोन टप्प्यामध्ये करावे. जेणेकरून वषचर्भरात वेगवेगळया कालावधीमध्ये दुधात ऄसणाऱ्या
गाइ-म्हशींच्या दुध ईत्पादनामध्ये ककती वाढ झाली याबाबत माकहती घेता येइल व योजनेचे एकंदरीत
मूल्यमापन करणे शक्य होइल.
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कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेसाठी कनवड केलेल्या एका दत्तक गावाककरता रुपये १,५२,५००/- च्या

(रुपये एक लाख बावन्न हजार पाचशे मार) मयादे त शासन शुकद्धपरक कदनांक १६ कडसेंबर २०११
मधील नमूद बाबींवर मागचदशचक सूचनांच्या ऄधीन राहू न खचच करण्यात यावा.

कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेच्या अंमलबजावर्ी कवरता वार्षषक संदभध आराखडा :
१. अद्ययावत पशुगर्ना :
कनवडलेल्या दत्तक गावामध्ये दुधात ऄसलेल्या व र्भाकड संककरत गाइ /म्हशींची /दे शी - गावठी गाइ -

म्हशींची ऄद्यावत गणना करण्यात यावी. ही गणना करताना शेतकरी /पशुपालक कनहाय गणना करून
दुग्धोत्पादनातील सवच गायी-म्हशींच्या दुग्धोत्पादनाची प्रत्येक दुधाळ जनावरकनहाय कवकहत नमुन्यामध्ये

व्यवश्स्थत नोंद करावी .हे सवेक्षण संबंकधत गावातील /नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पशुसंवधचन

कमचचाऱ्यांने /पकवऄ यांनी करावे . तसेच सदर गावातील गायी-म्हशींच्या लैंकगक अरोग्य श्स्थतीबाबतही सदर
सवेक्षणामध्ये प्राथकमक ऄंदाज घेण्यात यावा.
दत्तक गांवामधील सवच प्रकारच्या जनावरांच्या शेतकरी कनहाय (गाइ/ म्हशी/ वासरे / बैल/ रे डे/ शेळ्या/

मेंढ्ांची) गणना करावी. दुर्भत्या गाइ व म्हशींची गणना करताना त्या ककती मकहन्यापासून दुधात अहे त व

त्यांचे दुध ईत्पादन ककती अहे या बाबतच्या सकवस्तर नोंदी घ्याव्यात. तसेच गाइ - म्हशींच्या वंध्यत्वाबाबत
ऄडचणी ऄसल्यास त्याबाबतची प्राथकमक माकहती दे खील नोंदवहीमध्ये नोंदकवण्यात यावी.
२. पशुपालक मंडळस्थापन करर्े व सहलीचे आयोजन करर्े :
दत्तक ग्राम योजनेंतगचत कनवड केलेल्या गावामध्ये ज्या पशुपालकांकडे जास्त पशुधन घटक संख्या

अहे ऄशा ५१ सर्भासदांची कनवड करावी .ऄशा कनवडलेल्या सर्भासदांची बैठक घेउन त्यापैकी ज्या

सर्भासदांकडे जास्त पशुधन घटक संख्या अहे ऄशा ११ सर्भासदांचे पदाकधकारी मंडळ स्थापन करावे. ऄशा

स्थापन केलेल्या मंडळास स्थाकनक नाव दे उन त्याची नोंदणी धमादाय अयुक्त यांचक
े डे करावी . मार
गावामध्ये कवकवध कायचक्रम राबकवण्याककरता मंडळाची नोंदणी होण्याची वाट पाहू नये. गावामध्ये ग्रामसर्भा

घेतेवेळी पशुपालक मंडळातील पशुपालकांचा सहर्भाग ऄसणे अवश्यक अहे . पशुपालकांसाठी सहलीचे

अयोजन करताना पशुपालक मंडळातील पशुपालकांना प्राधान्य द्यावे.सहलीचे कठकाण कनश्श्चत करताना
दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आत्यादी पशुसंवधचन कवर्भागाशी संबंकधत ऄसलेल्या सवोत्कृष्ट्ट ऄशा
संस्था/ व्यवसाय ऄसलेल्या कठकाणांना प्राधान्य द्यावे.
३. ग्रामसभेचे आयोजन :
कनवडलेल्या गावामध्ये कवशेष सर्भा/ ग्रामसर्भेचे अयोजन करून स्थाकनक पशुपालक/ शेतकऱ्यांना

योजनेबाबतची सकवस्तर माकहती दे ण्यात यावी .याच सर्भेच्या वेळी पशुपालकांना योजनेमध्ये जी कशकबरे /
कायचमोहीमा अयोकजत करण्यात येणार अहे त त्याबाबतचे वेळापरक सांगण्यात यावे. व सदर वेळापरक ग्राम

पंचायतीच्या सूचना र्लकावर लावावे.जेणक
े रून ते सहजपणे सवच ग्रामस्थांच्या नजरे स येइल व कायचमोहीमा/
कशकबराचे वेळापरक त्यांचे स्मरणात राहील.यास्तव अवश्यकता र्भासल्यास होकडंग/ बॅनर दे खील सदर गावात
योग्य कठकाणी लावण्यात यावेत. याच सर्भेच्या वेळी स्थाकनक पशुपालक,दुध संकलन केंद्र,सहकारी दुध संस्था
यांचा नेमका कशाप्रकारे सहर्भाग या योजनेमध्ये कमळणे अवश्यक अहे ,त्याबाबत स्पष्ट्ट कल्पना त्यांना दे वून
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सहकायच करण्याबाबत व सहर्भागी होण्यासाठी अवाहन करावे. त्याचप्रमाणे सदर गावामध्ये शासनाच्या कबगर
अकदवासी सवचसाधारण योजनेंतगचत पशुसंवधचनासाठी प्रदशचन व प्रचार कायचक्रमाचे अयोजन करावे. याद्वारे

शेतकऱ्यांना पशुसंवधचनाकवषयी संवागीण माकहती कमळावी व त्यायोगे त्यांना पशुसंवधचनाबाबत अवड कनमाण
होउन शाश्वत ईत्पन्नाचे साधन म्हणून पशुपालनाकडे बघण्याची दृष्ट्टी प्राप्त करून दे णे व शास्रोक्त
पशुपालनाचा प्रसार करणे हा या योजनेचा मुख्य ईद्दे श अहे .
दत्तक गावाची कनवड झाल्यानंतर गावामध्ये कवकवध ग्रामसर्भा तसेच वंध्यत्व कनवारण कशबीर, गोचीड

गोमाश्या कनमुचलन कशबीर जंतनाशन कशबीर ऄशा कवकवध कायाक्रमांचे अयोजन करण्यात येणार ऄसल्याने
त्यासाठी अवश्यक ऄसणारी स्टे शनरी, पोस्टसच, माकहत पकरका, साउंड कसस्टीम तसेच कायचक्रमांना प्रकसद्धी

दे ण्या ककरता केबल, रे कडओ, दूरदशचन, वतचमान पर आ. मध्ये जाकहराती दे णे या सारख्या बाबींवर ईपलब्ध
तरतुदीतून खचच करता येइल.
सदर ग्रामसर्भेमध्ये शासनाच्या वबगर आवदवासी सवधसाधारर् योजनेंतगधत वैरर् व पशुखाद्य

ववकास कायधक्रमाबाबत सवध शेतकर्याना सववस्तर मावहती द्यावी. सदर योजना सवच प्रवगातील शेतकरी

व पशुपालकांना लागू ऄसून या योजनेंतगचत शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण ईत्पादनासाठी वैरण कबयाणे वाटप
करण्यात येते त्यानुसार १०० टक्के ऄनुदानावर रुपये ६००/- च्या मयादे त ज्वारी, मका, बाजरी, बसीम, लुसणच
आ. वैरण कबयाणे तसेच नेकपऄर, यशवंत व जयवंत या सुधाकरत बहु वषीय गवत प्रजांतीचे ठोंबे वाटप करण्यात
येतात. कवशेषतः यशवंत गवतापासून प्रकत हे क्टरी २०० ते २५० टन कहरव्या चाऱ्याचे ईत्पादन कमळते व यामध्ये

१०.५७ टक्के प्रकथनांचे प्रमाण ऄसते. तसेच जयवंत गवतापासून प्रकत हे क्टरी २५० ते ३०० टन कहरव्या

चाऱ्याचे ईत्पादन कमळतेतून व त्यामध्ये १०.३५ टक्के प्रकथनांचे प्रमाण ऄसते. यामुळे सदर गवताची लागवड
करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल कदसून येतो. त्याककरता शेतकऱ्यांना प्रोस्ताहीत करावे.
कवशेष पशुधन ईत्पादन कायचक्रमांतगचत संकरीत/ दे शी गोवंशाच्या कालवडी, सुधाकरत/ दे शी म्हशींच्या

पारड्यांच्या जोपासना करण्यासाठी ऄथचसहाय्य करण्यात येते. सदर कायचक्रमांतगचत पशुखाद्याच्या स्वरुपात
ऄल्पर्भूधारक/ ऄत्यल्प र्भू धारकास व र्भू कमहीन शेतमजुरास ५० टक्के ऄनुदानावर पशुखाद्य दे णे व

पशुपालकांचे संकरीत/ दे शी कालवडी/ सुधाकरत दे शी पारड्यांचा कवमा या बाबींचा ऄंतर्भाव करण्यात येतो.
सदर योजनेचा लार्भ दे खील दत्तक गावामधील शेतकऱ्यांना दे ण्याचा प्रयत्न करावा.
सदर ग्रामसर्भेमध्ये अगामी कायचक्रमांचे वेळापरक दे तांना पूवीच्या माकहतीच्या अधारे कोणकोणते

संर्भाव्य अजार जनावरांना होउ शकतील याबाबतची माकहती द्यावी. मुख्यत्वेकरून घाट ऄथवा डोंगराळ

र्भागातील चरायला जाणाऱ्या जनावरांमध्ये Oxalic Acid Poisoning, Nitrate Poisoning, तसेच
Botulism सदृश अजार कदसून येतात त्याबाबतची माकहती शेतकऱ्यांना दयावी. कवशेषतः डोंगराळ र्भागामध्ये
पावसाळ्यामध्ये व त्यानंतरच्या काळात जनावरांमध्ये कवकवध कारणामुळे मरतुक झाल्याचे अढळू न येते
त्याबाबत शेतकऱ्यांना खबरदारी घेण्याबाबत अवाहन करावे.

D:\Kamdhenu Yojna\kamdhenu yojna google 2011-2012.docx

5

कामधेनु दत्तक ग्राम योजना २०१२ - २०१३
योजनेच्या अंमलबजावर्ीचीचा आराखडा
अ.क्र.

कायधवाहीचा
तपवशल

०१.

अद्यावत पशुगर्ना

मवहना
एवप्रल

मे

जून

जुलै

ऑगस्ट

सप्टेंबर

ऑक्टोंबर

नोव्हेंबर

वडसेंबर

जानेवारी

फेबुवारी

माचध

२ रा

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

२ ऑक्टोंबर

-

-

२६ जानेवारी

-

-

-

-

-

अठवडा
०२.

पशुपालक मंडळ
स्थापन करर्े

३ रा

अठवडा

०२.

प्रबोधन वशबीर
(ग्रामसभा)

अठवडा

१ ला

(कवशेष

ग्रामसर्भा

ग्रामसर्भा

क्र -२)

०३.

जंतनाशक औषधे
पाजर्े

-

०४.

गोचीड/ गोमाशा
वनमुल
ध न

-

०५.

मान्सूनपूवध लसीकरर्

-

-

-

-

२ रा

-

-

-

३ रा

-

-

४ था

-

-

अठवडा
अठवडा

१ ला अठवडा

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

२ रा अठवडा

-

-

-

२ राअठवडा

-

-

४ था

-

-

कदनांक २० ते

-

-

-

-

-

बुस्टर डोझ)

वंधत्व वनवारर् वशबीर

०७.

वनकृष्ठ चारा सकस
करर्े

०८.

दु ग्ध स्पधा व संकरीत
वासरांचा मेळावा

-

-

-

-

-

-

०९.

योजनेचा अंतीम प्रगती
अहवाल तयार करर्े

-

-

-

-

-

-

१०.

जनावरांचे मलमुत्र इ. चे
खात व्यवस्थापन करर्े
वैरर् ववकास कायधक्रम

अठवडा

क्र.-३)

-

(प्रथम

०६.

११.

-

१ ला

अठवडा

(कवशेष

३ राअठवडा
(दुबार

बुस्टर डोझ)

(पाठपुरावा -१)

(पाठपुरावा -२ )

सप्टेंबर ते माचच
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४. जंतनाशक औषध पाजर्े/ जंतवनमुल
ध नासाठी वशवबराचे आयोजन :
मे मकहन्याच्या पकहल्या अठवडयात जंतकनमुचलन कशकबराचे अयोजन करावे. प्रत्यक्ष जंतनाशक

पाजणी करण्यापूवी रँ डम पध्दतीने जनावरांचे शेणनमुने गोळा करून जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात
प्रयोगशाळे कडे तपासणीसाठी पाठकवण्यात यावे. सदर नमुन्यांचे कनष्ट्कषानुसार गाइ, म्हशी, बैल, रे डे, वासरे ,
पारड्या यांना योग्य त्या जंतनाशक औषधांची पाजणी करण्यात यावी. शासनाच्या कवकवध योजनांतगचत पुरवठा

करण्यात येणाऱ्या जंतनाशक औषधांचा वापर प्राधान्याने सदर कशकबरांसाठी करावा. या व्यकतकरक्त
अवश्यकतेनुसार आतर जंत नाशके लोकसहर्भागातून ऄथवा सहकारी दुधसंस्थेकडू न ईपलब्ध करून घ्यावेत.

जंतनाशक औषधांच्या वापराबाबतच्या संबंकधत कंपनीच्या मागचदशचक सूचनानुसार सप्टें बर मकहन्यामध्ये

पकहल्या अठवड्यात प्रथम बू स्टर डोस पाजणे व कडसेंबर महीन्याच्या कतसऱ्या अठवड्यात दुसरा डोस पाजणे
बाबत कनयोजन करण्यात यावे. जंतनाशकांची पाजणी करताना शेण नमुन्याचे प्रयोग शालेय कनष्ट्कषानुसार
योग्य त्या जंतनाशकांची खरे दी करून ती अयोकजत केलेल्या कववध कशकबरांमध्ये योग्य त्या प्रमाणत पाजण्यात

यावीत. जंतनाशक पाजणीचा पुणच लार्भ कमळावा यासाठी शक्यतो सवच जनावरांना जंतनाशके कदली जातील
याची खारी करावी .

५. गोचीड/ गोमाशयांचे वनमुल
ध न:
मे मकहन्यामध्ये दुसऱ्या अठवड्यात जंतनाशक औषध पाजणे कशकबरानंतर एक अठवड्याच्या

ऄंतराने गोठ्यामधील तसेच जनावरांच्या ऄंगावरील गोचीड व गोमाश्या व ऄन्य बाह्य कीटकांचे

कनमुल
च नासाठी कशकबराचे अयोजन करावे. या कशकबरामध्ये जनावरांवर तसेच पशुपालकाकडील गोठ्यामध्ये

गोचीड/ गोमाश्यांचे कनमुचलनासाठी औषधांची र्वारणी करावी. ऄश्या प्रकारची र्वारणी २१ कदवसानंतर
अवश्यकते नुसार पन्हा करता येइल.
सदर कशबारामध्ये गावातील सवच जनावराचे गोठ्यातील व जनावरांच्या ऄंगावरील गोचीड/ गोमाश्या

कनमुचलन होइल ऄसे पहावे. गोचीड/ गोमाश्या कनमुचलनाककरता अवश्यक ऄसणारी औषधे शासकीय

योजनामधून पुरकवल्या जाणाऱ्या औषधामधून प्राधान्याने ईपलब्ध करुन घ्यावी. ऄन्यथा लोकसहर्भागातून
ककवा सहकारी दुध संस्थांकडू न ईपलब्ध करून घ्यावी.
६. रोगप्रवतबंधक लसीकरर् :
मे मकहन्याच्या कतसऱ्या अठवड्यात गावातील सवच जनावरांना अवश्यकतेनुसार घटसपच व र्ऱ्या

रोगप्रकतबंधक मान्सूनपूवच लसीकरण करण्यात यावे. त्याच प्रमाणे कवर्भागाच्या कवकहत वेळापरकाप्रमाणे
केंद्रशासनाच्या लाळ खुरकुत रोग मुक्त पट्टा कनमाण करणे या योजनेंतगचत तसेच ऄॅस्कड ऄंतगचत लाळ खुरकुत

रोगांचे कनयंरण ऄंतगचत लाळ खुरकुत रोगाचे लसीकरण करावे. तसेच पी. पी. अर. रोगाचे कनयंरण योजने
ऄंतगचत पूवच कनयोकजत कदनांकाना लसीकरण कशबाराचे अयोजन करून रोगप्रकतबंधक लसीकरणाचा कायचक्रम

घेण्यात यावा. अकण त्याबाबतच्या नोंदी ठे वण्यात याव्यात. या व्यकतकरक्त सदर गांवामध्ये यापूवी साथरोग
प्रादुर्भाव झाल्या ऄसल्यास त्याप्रमाणे अवश्यकतेनुसार रोगप्रकतबंधक लसीकरण करण्यात यावे. ईदा.
अंरकवषार, काळपुळी, मेंढ्ामधील दे वी आ.

७. खवनज द्रव्ये वमश्रर् व जीवनसत्व पुरवठा :
खकनज द्रव्ये कमश्रणे व जीवन सत्वे आ. पुरवठा करताना दुधातील गायी - म्हशी त्याच प्रमाणे गार्भण

जनावरे , माजावर न येणारी जनावरे आ. प्रकारच्या जनावरांना लार्भ दे ता येइल. यासाठी प्रामुख्याने Calcium व
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Phosphorus आ. मुल द्रव्ये ऄसणारी खकनज कमश्रणे तसेच जीवन सत्व ऄ, ब, क व आ यांचा समावेश

ऄसलेल्या कवकवध ईत्पादनाचा वापर करता येइल. जानावारांमधील Calcium व Phosphorus पातळी प्रयोग
शाळे मध्ये रक्तजल नमुन्याची तपासणी करून पाहता येइल. ऄशा तपासणी कनष्ट्कषाचा ईपयोग औषध पुरवठा
करतेवेळी करण्यात यावा.
८. वंध्यत्व वनवारर् वशबीर :
मे मकहन्याच्या पकहल्या ककवा दुसऱ्या अठवड्यात गोचीड व गोमाश्या कनमुचलन कशबीर घेतल्या नंतर

एक अठवड्याने म्हणजे मे मकहन्याच्या चौथ्या अठवड्यात पकहले वंध्यत्व कनवारण कशबीर घेण्यात यावे. व

त्या मध्ये सहर्भागी होणाऱ्या प्रत्येक गाइ म्हशींची तपासणी करून त्या बाबतच्या सवच अवश्यक त्या नोंदी
ठे वण्यात याव्यात. तपासणी अकण प्रत्यक्ष लक्षणांवरून कनदान केल्या नंतर अवश्यक तो औषध ईपचार

करण्यात यावा. त्याच प्रमाणे कशकबरात अलेल्या जनावरांचे रक्तजल नमुने, शेण नमुने, गर्भाशयातील स्राव आ.

नमुने प्रयोगशाळा तपासणी साठी घेण्यात यावे. ऄशा नमुन्यावरून जनावारामधील कहमोग्लोकबनची, कॅलश्ल्शम

व र्ॉस्र्रस आत्यादी महत्वाच्या मूलद्रव्यांची कमतरता, गर्भाशयाचा दाह आत्यादी अजारांचे नेमके कनदान

करण्यात येउन त्यानुसार Lugols Iodine, प्रती जैकवके, महत्वाची मुल द्रव्ये, जीवन सत्व ऄसलेली कमश्रणे
व आंजक्
े शन ऄशी औषधे ईपलब्ध करून पुढील कालावधीत अवश्यक तो औषधोपचार करण्यात यावा.
माजावर ऄसणाऱ्या जनावरांना कृवत्रम रेतन करण्यात यावे. व त्या बाबतची नोंद घेण्यात यावी.
जनावरांच्या वंध्यत्वाच्या कवकवध कारणांबाबत शेतकऱ्यांना स्तकवस्तर माकहती दे ण्या करीता वंध्यत्व

पवत्रका तयार करावी. त्यामध्ये जनावरांच्या जननेंकद्रया बाबतच्या कवकवध अजारांची माकहती दयावी. तसेच

जनावरांच्या अहारातील कवकवध घटकांच्या कमतरतेमुळे कनमाण होणाऱ्या वंध्यत्वा बाबत सोप्या र्भाषेत
माकहती दयावी.

९. वनकृष्ट चारा सकस करर्े :
जनावरांचे संगोपन ईत्तम पध्दतीने होण्याच्या दृष्ट्टीने व दुध ईत्पादनात ऄकधक चांगली वाढ

होण्यासाठी जनावरांना सकस व संतुकलत अहार दे णे गरजेचे अहे . त्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ईपलब्ध ऄसलेला
कनकृष्ट्ट चारा सकस करणेसाठी कशकबरात प्रात्यकक्षकांचे अयोजन सप्टें बर ते माचच या दरम्यान करावे.

प्रात्यकक्षक दे तांना खात्याच्या पकरपरकानुसार ईपलब्ध ऄसलेले ईसाचे कचपाड, ईसाची मळी, ईसाचा

कहरवा चारा (कुट्टी करून), युकरया, मीठ व खकनज द्रव्य आ. घटक तसेच गव्हाचा र्भु सा, ईसाचे कचपाड, युकरया,

खकनज द्रव्य, जीवनसत्व आ. घटक योग्य त्या प्रमाणामध्ये वापरून प्रात्यकक्षक दे ण्यात यावे. त्याच प्रमाणे मुरघास
तयार करण्याचे प्रात्यकक्षक शेतकऱ्यांना दे ण्यात यावे.
ऄशा प्रकारे वैरणीची टं चाइ दूर करण्यासाठी चाऱ्याचे कनयोजन करून तसेच कनकृष्ट्ट चारा सकस

करून त्याचा वापर केल्यास दुध ईत्पादनात वाढ होइल. व त्यामुळे चाऱ्याची बचत झाल्यामुळे ईपलब्ध
होणारा ऄकतकरक्त चारा जास्तीत जास्त जनावरांसाठी वापरता येइल.
१०. दुग्ध स्पधांचे आयोजन :

प्रथम दुग्ध स्पधांचे अयोजन ऑक्टोबरच्या शेवटच्या अठवड्यात करून जनावरांचे संगोपन ईत्तम

पद्धतीने कसे करायचे याची माकहती पशुपालकांना व्हावी. तसेच ज्या पशुपालकांनी जनावराचे संगोपन ईत्तम

पद्धतीने केले अहे त्यांना प्रोत्साहन कमळावे या साठी दुग्धस्पधेबरोबर व संकरीत वासरांच्या मेळाव्यांचे
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अयोजन करावे. तसेच शेतकऱ्यांना स्वच्छ दुध ईत्पादनाबाबत माकहती कमळावी यासाठी ध्वनी कचरकर्ती
दाखकवण्यात याव्यात.
दुधात येणाऱ्या ऄन्य गाइ म्हशींसाठी कद्वतीय दुग्ध्स्पधा कदनांक २० ते २२ जानेवारीच्या दरम्यान

घेण्यात यावी. व दोन्हीही दुग्ध स्पधेमधील कवजेत्यांना प्रोत्साहनपर बकक्षसे/प्रमाणपर २६ जानेवारीच्या
कायचक्रमामध्ये दे ण्यात यावे.

११. ववशेष ग्रामसभा क्रमांक २.
सदर सर्भेचे अयोजन २ ऑक्टोबर रोजी करावे. सदर सर्भेमध्ये दुधाळ जनावरांचे व्यवस्थापन,

दुधाळ जनावरांचा अहार शास्रोक्त पद्धतीचा गोठा, जनावरांमधील वंध्यत्व व त्यावरील ईपाययोजना,

मूलद्रव्यांची कमतरता जनावरांमधील कवकवध अजार व ईपाययोजना (Feeding, Breeding, &
Management) याबाबत दृकश्राव्य माध्यमातून सवच पशुपालकांना माकहती दे ण्यात यावी. तसेच सदर
योजनेंतगचत पशुपालकांनी व स्थाकनक कमचचाऱ्यांनी तो पयंत केलेल्या कामाचा अढावा घेण्यात यावा.
शेतकऱ्यांना जनावरांना दयावयाच्या समतोल अहाराबाबत सकवस्तर माकहती दयावी. ऄशी माकहती

प्रकसद्ध करताना आहार पवत्रका तयार करून कतचे वाटप करावे. योजनेच्या प्रवसद्धी व प्रचार या
सदराखालील ईपलब्ध होणाऱ्या कनधीमधून काही ईपयुक्त पुस्तके, सीडीस कॅसेटस् आ. ऄत्यावश्यक सामग्री
खरे दी करून पंचायत सकमती स्तरावर ग्रंथालय सुकवधेद्वारे शेतकऱ्यांसाठी ईपलब्ध करावे.
१२. पाठपुरावा वंध्यत्व वनवारर् वशबीर :
सदर कशबीर सप्टें बर मकहन्याच्या दुसऱ्या अठवड्यामधे अयोकजत करावे. पकहल्या व दुसऱ्या वंधत्व

कनवारण कशकबरामध्ये ३ मकहन्यांचे ऄंतर ऄसावे. सदर कशकबरामध्ये ईपचार कलेल्या जनावरांचा पाठपुरावा

करण्यात येउन जनावरांमध्ये काय सुधारणा झाली अहे याबाबतच्या वस्तूकनष्ट्ठ नोंदी घेण्यात याव्या. तसेच
मागील कशकबरामध्ये कृवत्रम रेतन केलेल्या गाइ म्हशीपैकी ककती गाइ- म्हशी गार्भण राकहल्या याची नोंद घ्यावी.

मागील कशकबरामध्ये ईपचाराने सुधारणा न झालेल्या जनावरांची पुन्हा सखोल तपासणी करून
कनदानानुसार ईपचार करण्यात यावे.
१३. ववशेष ग्रामसभा क्रमांक ३
सदर ग्रामसर्भेचे अयोजन २६ जानेवारी रोजी करण्यात यावे. सदर सर्भेच्या वेळी दुग्धस्पधेमध्ये

क्रमांक कमळकवलेले शेतकरी तसेच संककरत वासरांच्या मेळाव्यातील बक्षीसपार शेतकऱ्यांना बक्षीस

वाटप/प्रमाणपर वाटप करण्यात यावे. पशुपालकांना वंध्यत्व ऄसलेल्या जनावरांच्या रोगकनदानाबाबत
प्रयोगशालेय कनष्ट्कषाच्या अधारे पकरपूणच माकहती करून दे णे तसेच जनावरांच्या व्यवस्थापनाबाबत
पशुपालकांनी ईपश्स्थत केलेल्या शंकांचे कनरासन करणे आ. कायचक्रम सदर सर्भेमध्ये घेण्यात यावे.
१४. वंध्यत्व वनवारर् वशबीर क्रमांक ३
सदर कशकबराचे अयोजन जानेवारी मकहन्याच्या दुसऱ्या अठवड्यामध्ये करण्यात यावे. सदर

कशकबरामध्ये कशबीर क्र. २ मध्ये कृकरम रे तन केलेल्या गाइ-म्हशींपैकी ककती गाइ-म्हशी गार्भण राकहल्या

याबाबत कनदान करून तशी नोंद घेण्यात यावी.मागील दोन्हीही कशकबरांमध्ये ईपचार केलेल्या परं तु सुधारणा न
झालेल्या जनावरांना कायमस्वरूपी वंध्यत्व ऄसल्यास तशी स्पष्ट्ट कल्पना पशुपालकास दे णे अवश्यक अहे .
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तसेच ऄजूनही तात्पुरते वंध्यत्व ऄसलेल्या जनावरांना योग्य तो औषधोपचार करणे व माजावर अलेल्या
जनावरांना कुकरम रे तन करणे ऄशा बाबींचा ऄंतर्भाव सदर कशकबरामध्ये करण्यात यावा.
१५. नाववन्यपूर्ध उपक्रम राबववर्े :
नाकवन्यपूणच ईपक्रम राबकवतांना पशुपाल्कांच्या स्थाकनक गरजांचा कवचार करण्यात यावा. हा ईपक्रम

राबकवण्या ककरता पशुपालक मंडळाचा ठराव घेण्यात यावा. व त्या नुसार ऄमलबजावणी करावी. नाकवन्यपूणच
ईपक्रमांची र्लकनष्ट्पत्ती कह शेतकारांमध्ये पशुपालन व्यवसायासाठी अवड कनमाण होइल ऄशा प्रकारची
ऄसावी. हा ईपक्रम राबकवतांना स्थाकनक गरजेला प्राध्यान्य ऄसल्यामुळे पशुपालक मंडळाच्या मान्यतेने
कोणत्याही प्रकारचा कवधायक ईपक्रम या मधून घेता येइल.
१६. जनावरांचे मलमुत्र व वाया गेलल्े या चाऱ्याचे खात व्यवस्थापन करर्े, प्रवशक्षर् व प्रात्यवक्षके :
शेणखताचे महत्व शेतकऱ्यांना पटू न द्यावे. दजेदार शेणखत तयार करणेककरता शेण व मलमुर व

वाया गेलेला चारा यांचा योग्य वापर करून ते कुजकवण्यात येते. त्या साठी जीवाणू संवधचनाचा वापर करण्यात

येतो. तसेच गांडूळ, बायो डायनाकमक्स आ. अधुकनक तंत्र्यज्ञानाचा वापर करून ईत्तम प्रकारचे शेणखत तयार
करण्यात येते. या बाबत पशुपालकांना माहे सप्टें बर ते माहे माचच या कालावधीमध्ये प्रकशक्षण दे ण्यात यावे.

त्यासास्ठी अवश्यकते नुसार कृषी कवर्भागाची मदत घ्यावी. सदर ईपक्रम राबकवतांना काही प्रमाणात कनधीची

ऄकतकरक्त अवश्यकता र्भासल्यास “अत्मा” (ATMA) योजने ऄंतगचत मागणी करावी व कनधी ईपलब्ध
करून घ्यावा.
१७. योजनेचा प्रगती अहवाल सादर करर्े
या योजनेऄत
ं गचत सवच कायचक्रमांच्या टप्पेकनहाय ऄंमलबजावणीच्या अवश्यक त्या सवच नोंदी ठे वून

कायचक्रम ऄंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर तसेच दरमहा संबंकधत कजल्हा पशुसंवधचन ईपअयुक्त यांनी
संबंकधत प्रादे कशक सहअयुक्त पशुसंवधचन यांचक
े डे योजनेचा प्रगती ऄहवाल सादर करावा. प्रादे कशक

सहअयुक्त पशुसंवधचन यांनी त्यांचे कवर्भागाचा सदर योजनेचा ऄहवाल संककलत करून दरमहा १० तारखेपयंत
अयुक्त, पशुसंवधचन, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना सादर करावा.

योजना सुरु केल्यापासून अकण वरील सवच कायचक्रम कनयोजनबद्ध पद्धतीने राबकवल्यानंतर म्हणजेच

सहा मकहन्यांच्या टप्प्याने एकुण एक वषाच्या कालावधीनंतर योजना पूणच झाल्यानंतर सवच दुधाळ जनावरांचे दुध
ईत्पादनाबाबत पुन्हा सवेक्षण करण्यात यावे व त्याच्या स्वयंस्पष्ट्ट नोंदी कराव्यात. ऄशा रीतीने योजना
राबकवल्यानंतर सदर दत्तक गावामध्ये दै नंकदन दुध ईत्पादनामध्ये ककती वाढ झाली याची नोंद करावी.
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