शेळी /मेंढी गट वाटपाबाबत राज्यस्तर
व जिल्हा स्तरावरुन राबजवण्यात येत
असलेल्या जवजवध योिनाांमध्ये जनजित
केलेल्या शेळी / मेंढी याांच्या खरेदी
ककमतीसह

योिनेमध्ये

करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृजि, पशुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय जवकास व मत्सस्यव्यवसाय जवभाग
शासन जनणधय क्रमाांक- पजवआ-1020/प्र.क्र.110 /पदुम-3
मादाम कामा मागध, हु तात्समा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई- 400 032.
जदनाांक:- 25 मे, 2021
वाचा :- 1) कृजि व पदु म जवभाग, शासन आदे श क्र. पजवआ-2011/प्र.क्र.74/पदु म-3,
जदनाांक 02.07.2011
2) कृजि व पदु म जवभाग, शासन आदे श क्र. पजवआ-2011/प्र.क्र.74/पदु म-3,
जदनाांक 16.9.2011
3) कृजि व पदु म जवभाग, शासन जनणधय क्र. जिवायो-2011/प.क्र.323/पदु म-4
जदनाांक 11.11.2011
प्रस्तावनाशेळी / मेंढी गटवाटप, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योिना सन 2011-12 पासून
कायान्ववत असून या दोवही योिनाांतगधत लाभधारकाांना लाभ दे ताना, शेळ्या-मेंढ्या तसेच
बोकड - नर मेंढा याांची सांदभाजधन शासन जनणधयाांमध्ये जवजहत केलेली ककमत आधारभूत
मानून त्सयानुसार लाभ दे ण्यात येत आहेत. परांतु, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड - नर मेंढा
याांच्या ककमतीत वेळोवेळी वाढ होत असल्याने, शासन जनणधयात जवजहत दराने शेळ्या-मेंढ्या
तसेच बोकड - नर मेंढा उपलब्ध करुन दे ण्यास अडचणी येत असून, त्सयाबाबत लाभधारक
तसेच लोकप्रजतजनधींकडू न उक्त योिनाांतगधत दर सुधाजरत करण्याची वारांवार मागणी
करण्यात येत आहे. तद्नुिांगाने राज्यस्तरीय योिना व जिल्हास्तरीय योिनेमध्ये एकरुपता
आणण्याच्या दृष्ट्टीने सांदभाजधन जदनाांक 02.07.2011 व जदनाांक 16.09.2011 या शासन
जनणधयाांद्वारे राबजवण्यात येत असलेल्या योिनाांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची
भाांडी व आरोग्य सुजवधा आजण औिधोपचार या उपघटकाांना वगळू न शेळ्या / मेंढ्याांचे
सध्याचे बािारमूल्य जवचारात घेऊन, उक्त ककमतीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या
जवचाराजधन होती. त्सयाअनुिांगाने जदनाांक 12.5.2021 रोिी झालेल्या मांत्रीमांडळ बैठकीत
प्राप्त मावयतेनुसार खालीलप्रमाणे शासन जनणधय जनगधजमत करण्यात येत आहे.
शासन जनणधय2.

सांदभध क्र. 1, 2 व 3 येथील शासन जनणधय जदनाांक 02.07.2011, शासन शुध्दीपत्रक

जदनाांक 16.09.2011 तसेच शासन जनणधय जदनाांक 11.11.2011 अजधक्रजमत करण्यात येत
असून, या योिनाां ऐविी खालीलप्रमाणे सुधाजरत योिना सन 2021-22 पासून राबजवण्यास
शासनाची मावयता दे ण्यात येत आहे.

सुधारणा

शासन जनणधय क्रमाांकः पजवआ-1020/प्र.क्र.110 /पदु म-3

3.योिनेचे स्वरूपया योिने अांतगधत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी/सांगमनेरी अथवा स्थाजनक वातावरणात तग
धरतील अशा प्रिातींच्या पैदासक्षम 10 शेळ्या व 1 बोकड अथवा माडग्याळ प्रिातीच्या ककवा
दख्खनी व अवय स्थाजनक प्रिातींच्या 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल.
सुधारीत बाबजनहाय खचाचा तपजशल खालीलप्रमाणे आहे 10 शेळ्या अजधक 1 बोकड
अ.

तपशील

दर

10 मेंढ्या अजधक 1 नरमेंढा
10 शेळ्या /

क्र.

तपशील

दर

10 मेंढ्या /

1 बोकड रक्कम

1 नरमेंढा रक्कम (रु)

(रु)
1

शेळया

रु.8,000/- प्रती शेळी

रु.80,000/-

मेंढ्या

रु.10,000/-

खरेदी

(उस्मानाबादी

(10 शेळया)

खरेदी

मेंढी

/सांगमनेरी

िातीच्या

प्रती

रु.1,00,000/- (10 /मेंढ्या )

प्रती

रु.80,000/-

(माडग्याळ)

पैदासक्षम शेळ्या)
रु.6,000/- प्रती शेळी

रु.60,000/-

रु.8,000/-

(अवय

(10 शेळया)

मेंढी

स्थाजनक

िातीच्या

पैदासक्षम

अवय

शेळ्या)
2

(दख्खणी

(10 मेंढया)

स्थाजनक

िातीच्या पैदासक्षम)

बोकड

रु.10,000/-

रु.10,000/-

मेंढा नर रु.12,000/-

खरेदी

(1 बोकड) (उस्मानाबादी

(1 बोकड)

खरेदी

/सांगमनेरी िातीचा नर)
रु.8,000/(1

व

बोकड)

(अवय

(1

रु.12,000/-

मेंढा

नर)

(1 मेंढा नर)

(माडग्याळ)
रु.8,000/-

रु.10,000/-

(1 बोकड)

(1

स्थाजनक िातीचा नर)

रु.10,000/-

मेंढा

(दख्खनी
स्थाजनक

नर)

व

(1 मेंढा नर)

अवय

िातीचा

नर)
3

शेळया

व

बोकडाचा/

12.75 % (अजधक 18

रु.13,545

मेंढया व

12.75 % (अजधक

रु.16,850

% वस्तू व सेवाकर)

(माडग्याळ िातीसाठी)

(उस्मानाबादी

नरमेंढा

18

जवमा ( तीन

/सांगमनेरी

याांचा

सेवाकर)

विासाठी )

िातीसाठी)

जवमा
(

रु.10,231/अवय

स्थाजनक

%

वस्तू

व

तीन

विासाठी

रु.13,545/- दख्खणी व अवय

)

स्थाजनक िातीसाठी

िातीसाठी
4

शेळ्याांचे

लाभार्थ्याने स्वत: करणे

व्यवस्थापन

अपेजक्षत आहे .

--

चारा ,खाद्य)

मेंढ्याांचे

लाभार्थ्याने

व्यवस्था

करणे अपेजक्षत आहे .

स्वत:

--

पन

यावरील

खाद्य)

(खचध

चारा ,
यावरील
(खचध

5

एकूण खचध

-

रु.1,03,545/-

एकूण

(उस्मानाबादी

खचध

-

रु.1,28,850/(माडग्याळ िातीसाठी)

/सांगमनेरी
िातीसाठी)
रु.78,231/-

रु.1,03,545/- (दख्खणी व अवय

(अवय

स्थाजनक िातीसाठी)

स्थाजनक

िातीसाठी)
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4. शेळी-मेंढी गट वाटपाच्या योिनेचे स्वरूप / अटी व शती (1) या योिने अांतगधत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी/सांगमनेरी अथवा स्थाजनक वातावरणात तग
धरतील अशा प्रिातींच्या पैदासक्षम 10 शेळ्या व 1 बोकड अथवा माडग्याळ प्रिातीच्या ककवा
दख्खनी व अवय स्थाजनक प्रिातीच्या 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल.
शेळी / मेंढ्याांच्या प्रिातीची जनवड करण्याचे स्वातांत्र्य लाभार्थ्यांना राहील.
(2) सदर योिनेमध्ये खुल्या व इमाव प्रवगातील लाभार्थ्यांसाठी 50 टक्के जहस्सा राज्य
शासनाचा राहील व 50 टक्के जहश्याची रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: ककवा बँकेकडू न किध घेऊन
(जकमान 5 टक्के स्वजहस्सा व उवधरीत 45 टक्के बँकेचे किध) उभारणे आवश्यक आहे.
(3) तसेच सदर योिनेमध्ये अनुसूजचत िाती/िमाती प्रवगातील लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के
जहस्सा राज्य शासनाचा राहील व 25 टक्के जहश्याची रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: ककवा
बँकेकडू न किध घेऊन (जकमान 5 टक्के स्वजहस्सा व उवधरीत 20 टक्के बँकेचे किध) उभारणे
आवश्यक आहे.
(4) या योिनेमध्ये लाभाथी जनवडीचे प्राधावयक्रम जनकि (उतरत्सया क्रमाने) खालीलप्रमाणे
राहतील;
अ) दारीद्रय रेिेखालील लाभाथी
ब) अत्सयल्प भूधारक (1 हेक्टरपयंतचे भूधारक)
क) अल्प भूधारक (1 ते 2 हेक्टरपयंतचे भूधारक)
ड) सुजशजक्षत बेरोिगार (रोिगार व स्वयांरोिगार केंद्रात नोंद असलेले)
इ) मजहला बचत गटातील लाभाथी (अ.क्र. अ ते ड मधील)
(5) शेळी-मेंढी गटाच्या खरेदीनांतर वाहतूकीचा सवध खचध लाभार्थ्याने करणे आवश्यक राहील.
5.

सदर योिनेंतगधत 10 शेळ्या + 1 बोकड या शेळी गटाांचा व 10 मेंढ्या + 1 नर मेंढा या मेंढी

गटाांचा बाबजनहाय खचाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:अ.क्र.
1

गट
शेळी गट उस्मानाबादी /
सांगमनेरी

2

शेळी गट - अवय व
स्थाजनक िाती

प्रवगध

एकूण ककमत

शासनाचे

लाभार्थ्याचा

अनु दान

स्वजहस्सा

सवधसाधारण

1,03,545/-

51,773/-

51,772/-

अनु. िाती व

1,03,545/-

77,659/-

25,886/-

सवधसाधारण

78,231/-

39,116/-

39,115/-

अनु. िाती व

78,231/-

58,673/-

19,558/-

िमाती

िमाती
3

मेंढी गट -

सवधसाधारण

1,28,850/-

64,425/-

64,425/-

माडग्याळ

अनु. िाती व

1,28,850/-

96,638/-

32,212/-

सवधसाधारण

1,03,545/-

51,773/-

51,772/-

अनु. िाती व

1,03,545/-

77,659/-

25,886/-

िमाती
4

दख्खनी व अवय
स्थाजनक िातीच्या

िमाती
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6. योिनेच्या अांमलबिावणीची कायधपध्दती:(1) सदर योिनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची जनवड झाल्यानांतर त्सयाांनी कोअर बँकींगची सुजवधा
असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडणे, अथवा लाभार्थ्याचे कोअर बँकींगची सुजवधा
असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचतखाते असल्यास, सदर खाते या योिनेशी सांलग्न करणे
आवश्यक राहील. िेणेकरुन या खात्सयामध्ये अनुदानाची रक्कम डीबीटी द्वारे वगध करणे शक्य
होईल.
(2) लाभार्थ्यांनी त्सयाांचा आधार क्रमाांक व पॅन क्रमाांक (लागू तेथे) या बचत खात्सयाशी सांलग्न
करणे बांधनकारक राहील.
(3) अशा प्रकारे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्सयामध्ये लाभार्थ्याने स्व:जहश्श्याची रक्कम िमा
केल्याची खात्री केल्यानांतर, शासकीय अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे बँक खात्सयामध्ये िमा
करण्यात येईल.
(4) या योिनेअांतगधत उस्मानाबादी / सांगमनेरी ककवा अवय स्थाजनक िातीच्या पैदासक्षम शेळया
/ बोकडाची तसेच माडग्याळ, दख्खनी व अवय स्थाजनक िातीच्या मेंढ्या / नर मेंढ्याांची खरेदी
प्राधावयाने पुण्यश्लोक अजहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामांडळ, गोखलेनगर, पुणे-16
याांचेकडू न करण्यात येईल. महामांडळाकडे शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे उपलब्ध
नसल्यास, अजधकृत बािारातून खरेदी करण्यात येईल.
(5) शेळी / मेंढी गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सजमती गठीत करण्यात येत आहे ;
(i) पशुधन जवकास अजधकारी (जवस्तार)
(ii) पशुधन जवकास अजधकारी / स.प.जव.अ. / प.प. जनकटतम पशुवद्य
ै कीय दवाखाना
(iii) राष्ट्रीयकृत बँकेचा प्रजतजनधी,
(iv) जवमा कांपनीचा प्रजतजनधी,
(v) लाभाथी.
(6) योिनेतील शेळी / मेंढी गटाचा जवमा:(1) शेळ्याांची / मेंढ्याांची खरेदी केल्यानांतर लाभार्थ्याने त्सयाांचा जवमा लगेच उतरवून घेणे
बांधनकारक राहील. 50 टक्के जवमा रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे.
(2) शेळी / मेंढी गटाचा जवमा लाभाथी आजण जिल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त (पदनामाने)
याांच्या सांयुक्त नावे उतरजवण्यात यावा.
(3) गटातील जवमा सांरक्षीत शेळ्या /बोकडाचा / मेंढी / नर मेंढा याांचा मृत्सयू झाल्यास प्राप्त
होणाऱ्या जवम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्यांने पुवहा शेळ्या / बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे खरेदी
करणे आवश्यक राहील.
(7) लाभार्थ्याने जवजहत नमुवयात बांधपत्र करुन देणे आवश्यक राहील.

पृष्ट्ठ 7 पैकी 4

शासन जनणधय क्रमाांकः पजवआ-1020/प्र.क्र.110 /पदु म-3

(8) योिनेअांतगधत पुण्यश्लोक अजहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामांडळाकडे शेळ्या /
बोकड / मेंढ्या / नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास व सदर पशुधनाची खरेदी खुल्या बािारातून
करताना लाभार्थ्यांने पसांत केलेल्या पशुधनाची ककमत अनुज्ञय
े अनुदानापेक्षा िास्त येत
असल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थ्याने स्वत: भरावयाची आहे.
(9) शेळी / मेंढी गटाचा पुरवठा केल्यानांतर लाभार्थ्यांने कमीत कमी 3 विे शेळी / मेंढी
पालन व्यवसाय करण्याचे हमी पत्र दे णे आवश्यक आहे.
(10) लाभार्थ्यांने शेळ्या / मेंढ्या जवकल्याचे ककवा अवय प्रकारे योिनेच्या अांमलबिावणीत
चूक केल्याचे जदसून आल्यास, अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याबाबत जवजहत महसूल
कायधपद्धतीचा अवलांब करण्यात येईल.
(11) योिने अांतगधत लाभ जदलेल्या लाभाथींची यादी सांबांजधत पशुधन जवकास अजधकारी
(जवस्तार), कायधक्षत्र
े ातील पशुवद्य
ै कीय सांस्था व सांबांजधत ग्रामपांचायत याांचे स्तरावर उपलब्ध
करून द्यावी. पशुधन जवकास अजधकारी (जवस्तार) याांनी तसेच कायधक्षत्र
े ातील पशुवद्य
ै कीय
सांस्थाांनी लाभाथींची नोंद शेळी / मेंढी गटाच्या तपजशलासह स्वतांत्र नोंदवहीत ायावी व
पाठपुरावा करावा.
(12) शेळी / मेंढीचे गट वाटप केलेले लाभाथी ज्या पशुवद्य
ै कीय दवाखावयाच्या
कायधक्षत्र
े ातील असतील त्सया तालुका लघु पशुवद्य
ै कीय सवध जचजकत्ससालयाचे सहाय्यक
आयुक्त पशुसांवधधन, पशुवद्य
ै कीय दवाखावयावरील पशुधन जवकास अजधकारी, सहाय्यक
पशुधन जवकास अजधकारी, पशुधन पयधवक्ष
े क याांचे द्वारे सदर शेळी गटास आरोग्य जवियक
सुजवधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात व त्सयाची नोंद स्वतांत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी.
तसेच सदर अजधकारी/कमधचाऱ्याांमाफधत दर जतमाहीस वाटप केलेल्या शेळी / मेंढी गटाची
लाभाथी/पशुपालकाच्या घरी िाऊन 100 टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्सयाचा
अहवाल पशुधन जवकास अजधकारी (जवस्तार) याांच्यामाफधत वजरष्ट्ठ कायालयास सादर
करण्यात यावा.
(13) पशुधन जवकास अजधकारी (जवस्तार) याांनी त्सयाांच्या तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण
शेळी / मेंढी गटाच्या 25 टक्के गटाांची प्रत्सयक्ष पडताळणी करावी. तसेच जिल्हा पशुसांवधधन
उपआयुक्त आजण जिल्हा पशुसांवधधन अजधकारी, जिल्हा पजरिद याांनी जिल्यात जफरतीच्या
वेळी वाटप केलेल्या एकूण शेळी / मेंढी गटाांपैकी 10 टक्के शेळी / में ढी गटाांची अचानकपणे
प्रत्सयक्ष पडताळणी करावी व तसा अहवाल वजरष्ट्ठ कायालयास सादर करावा.
(14) पशुसांवधधन जवभागाचे अजधकारी ज्या ज्या वेळी शेळी / मेंढी गट पडताळणीसाठी भेट
दे तील त्सया त्सया वेळी अजधकाऱ्याांना शेळी / मेंढी गट दाखवणे लाभार्थ्यांस बांधनकारक
राहील.
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(15) वाटप केलेल्या शेळी / मेंढी गटातील शेळ्या/मेंढी /बोकड/ नर मेंढा याांना नजिकच्या
पशुवद्य
ै कीय दवाखावयातून आवश्यक रोगप्रजतबांधक लसीकरण करून घेणे, त्सयाांना
िांतनाशके पािणे ही सवधस्वी िबाबदारी लाभाथींची राहील.
(16) या योिनमध्ये लाभ जदलेल्या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत जदलेल्या गटापासून जमळणाऱ्या
उत्सपन्नाचे

अजभलेखे

ठे वण्यात

यावेत.

तसेच

सदर

योिने

अांतगधत

केलेल्या

कायधवाहीबाबतच्या नोंदी निीकच्या पशुवद्य
ै कीय सांस्थेकडे ठे वण्यात याव्यात. ही माजहती
पशुधन जवकास अजधकारी (जवस्तार) याांच्यामाफधत जिल्हा पशुसांवधधन अजधकारी सांकजलत
करून जिल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त व प्रादे जशक पशुसांवधधन सहआयुक्त याांच्यामाफधत
आयुक्त पशुसांवधधन कायालयास सादर करतील.
(17) आर्थथक विध सांपल्यानांतर सहा मजहवयाांनी योिना अांमलबिावणी मुल्यमापन अहवाल
सांबांजधत प्रादे जशक पशुसांवधधन सहआयुक्त, याांनी आयुक्त पशुसांवधधन याांच्याकडे
अजभप्रायासह सादर करावा.
(18) सदर योिनेचे अांमलबिावणी अजधकारी तसेच आहरण व सांजवतरण अजधकारी
सांबांजधत जिल्याचे जिल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त हे राहतील. जवभागीय स्तरावर सांबांजधत
प्रादे जशक सहआयुक्त पशुसांवधधन व राज्याकरीता आयुक्त पशुसांवधधन हे सजनयांत्रण
अजधकारी राहतील.
(19) सदर योिनेच्या आर्थथक जनकिाच्या अजधन राहू न योिना यशस्वीपणे राबजवण्याकरीता
आवश्यक त्सया इतर मागधदशधक सूचना आयुक्त पशुसांवधधन याांनी त्सयाांच्या स्तरावरून क्षेत्रीय
अजधकाऱ्याांना जनगधजमत कराव्यात.
(20) उक्त दर हे जवभागाकडू न राबजवण्यात येणाऱ्या महामेि योिनेसह सवध योिनाांना लागू
करण्यात येत आहेत.
7.

सदर शासन जनणधय जवत्त जवभागाच्या अनौ.क्र.265/2021/व्यय-2 व जदनाांक 24.05.2021 अववये

जदलेल्या सहमतीने जनगधजमत करण्यात येत आहे.
8.

सदर शासन जनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 202105251533387801 असा आहे. हा आदे श जडिीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
Sameer Anant Sawant

Digitally signed by Sameer Anant Sawant
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And ADF Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be7
0b7a6bddc9bea3f08d2330b, cn=Sameer Anant Sawant
Date: 2021.05.25 15:39:52 +05'30'

( समीर सावांत )
शासनाचे अवर सजचव
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सजचव.
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधन सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
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3. मा.उपमुख्यमांत्र्याांचे प्रधान सजचव.
4. मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहाय्यक.
5. सवध जवधानसभा/जवधानपजरिद सदस्य.
6. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मुांबई / नागपूर.
7. अपर मुख्य सजचव (जवत्त), मांत्रालय, मुांबई-32.
8. अपर मुख्य सजचव (जनयोिन), मांत्रालय, मुांबई-32.
9. प्रधान सजचव/सजचव आजदवासी जवकास जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
10. प्रधान सजचव/सजचव सामाजिक वयाय व जवशेि सहाय्य जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
11. आयुक्त पशुसांवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 67.
12. सवध जिल्हाजधकारी (मुांबई व मुांबई उपनगर वगळू न).
13. सवध मुख्य कायधकारी अजधकारी, जिल्हा पजरिद.
14. व्यवस्थापकीय सांचालक, पुण्यश्लोक अजहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी जवकास महामांडळ,
पुणे.
15. सवध प्रादे जशक सहआयुक्त पशुसांवधधन.
16. सवध जिल्हा कोिागार अजधकारी.
17. सवध जिल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त.
18. सवध जिल्हा पशुसांवधधन अजधकारी, जिल्हा पजरिद
19. अवर सजचव (पदु म-4), कृजि व पदु म जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
20. जनवड नस्ती (पदु म- 3).
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