
  - :   पे्रसनोट    :-  
पशुसंवर्धन ववभागातंगधत ववववर् वयैक्ततक लाभाच्या  

योजनासंाठी अजध करण्याच ेआवाहन 

 राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुवशक्षीत व बेरोजगार युवकासंह पशुपालक व शेतकरी 
बारं्वानंा स्वयंरोजगाराचे सार्न उपलब्र् करुन देत, तयानंा शाश्वत अर्थाजनाचा पयाय उपलब्र् 

करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन ववभागाने ववववर् योजना व उपक्रमादं्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थधचक्र 

गवतमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयतन केला आहे.  

 ववववर् योजना व उपक्रमाचं्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बारं्वानंा 
स्वयंरोजगाराचे सार्न उपलब्र् करुन देण्यासाठी कवटबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
पशुसंवर्धन ववभागाच्या वतीने वयैक्ततक लाभाच्या योजनातंगधत प्रवक्रया अवर्क पारदशधक करणेसाठी 
राज्यस्तरीय नाववण्यपूणध योजनेमध्ये गेली तीन वर्षे ऑनलाईन पद्धतीने अजध मागववणे व लाभार्थी 
वनवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. आता याबरोबरच वजल्हास्तरीय ववववर् 

योजनासंाठी सदर संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये शासनाने एखाद्या 
योजनेकवरता अजध केल्यानंतर तयास दरवर्षी पुन्हा अजध कराव े लागू नये, यासाठी तयार 
केललेी प्रवतक्षायादी  पुढील ५ वर्षापयंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे.  यामुळे अजध केलेल्या 
पशुपालकानंा लाभ वमळण्याची शतयता वाढली असून, तयानंा प्रतीक्षा यादीतील क्रमाकंानुसार अंदाजे 
केव्हा लाभ वमळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी वहस्सा भरणे ककवा इतर बाबींकवरता वनयोजन 
करता येणे शतय होणार आहे.  

 तयानुसार नाववण्यपूणध राज्यस्तरीय व वजल्हास्तरीय योजनेंतगधत दुर्ाळ गाई-म्हशींचे गट 

वाटप करणे, शेळी-मेंढी गट वाटप करणे, 1000 मासंल कुतकुट पक्षयाचं्या संगोपनासाठी वनवारा 
शेड उभारणीस अर्थधसहाय्य देणे, 100 कुतकुट वपलाचंे वाटप व 25 + 3 तलंगा गट वाटप या 
योजनासंाठी ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी वनवड प्रवक्रया सन 2021-22 या वर्षात राबववली जाणार 

आहे. पशुपालकानंा डेअरी, पोल्री ककवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अजध करावयाचा आहे 

 
 

 
महाराष्ट्र शासन 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

   पशुसंवर्धन आयुततालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-67 
COMMISSIONERATE OF ANIMAL HUSBANDRY 

      स्पायसर मेमोवरअल कॉलजे समोर, औरं्, पुणे 411 067. 
   Maharashtra State, Opposite Spicer Memorial College,  Aundh, Pune 411067 

 

E-Mail :  cah.livestockandpoultry@gmail.com       ISO : 9001:2015 Certified             Tephone No.-020-25690480 

Fax No. : 020-25690489, 690481; 25690485              Extn. 234  

mailto:cah.livestockandpoultry@gmail.com


तयाची वनवड करण्याची सुववर्ा देखील उपलब्र् करुन देण्यात आली आहे. राज्यातील पशुपालक / 

शेतकरी बारं्व, सुवशक्षीत बेरोजगार युवक / युवती व मवहलांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 
ऑनलाईन पद्धतीने अजध दाखल करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन ववभागामार्ध त करण्यात येत आहे.  

ऑनलाईन अजध भरण्यासाठी संकेतस्र्थळ : https://ah.mahabms.com 

अँड्रॉईड मोबाईल ॲक्ललकेशनचे नाव : AH-MAHABMS  (गुगल लले स्टोअर वर उपलब्र्)  

अजध करण्याचा कालावर्ी :   ०४/१२/२०२१  ते १८/१२/२०२१  

टोल फ्री क्रमाकं   १९६२ ककवा १८००-२३३-०४१८ 
 

 योजनाचंी संपूणध मावहती तसेच अजध करण्याची पद्धती याबाबतचा संपूणध तपशील या 
संकेतस्र्थळावर तसेच मोबाईल ॲपवर उपलब्र् आहे. अजध र्तत ऑनलाईन पद्धतीनेच क्स्वकारले 
जातील. या संगणकप्रणालीमध्ये अजध भरणे अतयंत सुलभ करण्यात आल ेअसून अजामर्ील मावहती 
कमीत कमी टाईप करावी लागेल आवण बहुताशंी मावहतीबाबत पयाय वनवडण्याची सुववर्ा उपलब्र् 
करुन देण्यात आली आहे. तयामुळे पशुपालकानंी अजध भरण्याकवरता स्वत:चे मोबाईलचा जास्तीत 
जास्त वापर करावा. अजध भरताना अजधदाराने नोंदववलेल्या मोबाईल क्रमाकंावर अजाच्या 
क्स्र्थतीबाबत संदेश पाठववण्यात येणार असल्याने कोणतयाही पवरक्स्र्थतीत अजधदाराने योजनेंतगधत 

आपला मोबाईल क्रमाकं बदलू नय.े  

 योजनेबाबत अवर्क मावहतीसाठी वरील तततयात दशधववलेल्या टोल फ्री क्रमाकंावर ककवा 
तालुतयाचे पशुर्न ववकास अवर्कारी ( ववस्तार ), पंचायत सवमती, वजल्हा पशुसंवर्धन अवर्कारी 
अर्थवा वजल्हा पशुसंवर्धन उपआयुतत कायालय, तालुका लघु पशुवदै्यकीय सवधवचवकतसालय अर्थवा 
नजीकच्या पशुवदै्यकीय कें द्रावर संपकध  सार्ावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन ववभागातरे् करण्यात येत 
आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 


