
।।श्रीऩादश्रीवल्ऱभ प्रसन्न ।। 

प्रास्ताववक – कोकणाांतीर यत्नागगयी जजल्ह्मात याजाऩूय मा तारुक्मातीर नलजीलन वलकाव वेला 
वांस्थेने अल्हऩालधीतच वांऩूणण भशायाष्ट्रात नाांल कभालरे आशे. गोलांळवांलधणन आणण ळतेी माांवश शळषण 
षेत्रात कामणयत अवरेल्हमा मा वांस्थेने प्रेयणा देत '' नलजीलन एग्रो वऩोर्ण वर्व्शीवेव & कन्वल्हर्न्वी '' शी 
पभण वुरू केरी. मा भाध्मभातून वांस्था वललीध र्व्मालवामीक वेला देते. मा वेला ळतेी, शळषण ल 
गोलांळवांलधणन मा षेत्राळी ननगडीत अवतात. भान्मलय तज्ज्स ल स्लतःचा अनुबल माांची वाांगड घारत  शी 
पभण लार्चार कयीत आशे.  

आभचे उद्दीष्ट्र् ल ध्मेम 

ववववध शतेीववषयक सेवा व ववश्वसनीय व्यवहार करीत ग्राहकाांना ज्ञान व माहहती याांची सेवा देत वस्तू, 
सल्ऱा, कृषी ननवीष्ठा, चऱ वा अचऱ वस्तूांचा ऩुरवठा हेच आमच ेध्येय व समाधानी ग्राहक हेच उद्दीष्ट.  

 नलजीलन ल गोलांळवांलधणन. 
गुजयात याज्ज्मातीर '' गीय '' मा प्रजातीची गाम अलघ्मा जगारा आलडणायी बायतीम जात आशे. '' भदय 
इांडडमा & पादय ब्राझीर " मा ऩुस्तकात आऩणारा माच ेदाखरे लाचामरा शभऱतात. आभच्मा वांस्थेच्मा 
भापण त ल पभणच्मा भाध्मभातून आजलय मा गाईच्मा वांदबाणत आम्शी जागतृी केरी आशे. भशायाष्ट्रात तयी 
प्रथभ आम्शी '' गीय गाम कामाणळाऱा '' मा नालाने एक ददलळीम प्रशळषण लगाणच ेआमोजन केरे. वांऩूणण 
भशायाष्ट्रातून मा लगाणरा २४३ गोऩारकाांनी उऩजस्थती दळणवलरी शोती. मा नांतय परर्ण ( जज. वाताया ), 
कावाड े( जज. शवांधदुगुण ) आष्ट्र्ी ( जज. जारना ) नायामणगाल ल ऩुणे ( जज. ऩुणे ) मा स्थऱाांलय वांस्थेने 
कामणळाऱा घेतल्हमा. अलघ्मा लऴणबयातच वांस्थेच े'' गोदान डॉर् इन '' शे वांकेतस्थऱ तमाय शोऊन ते 
गोऩारकाांच्मा ऩवांतीरा उतयरे. याज्ज्मातीर भान्मलय गोऩारक ल ऩळूतज्ज्स ल अभ्मावक माांचवेश 
केळलवषृ्ट्र्ी गोळाऱाच ेअध्मष श्री. याजील आऩरे् माांच्मा प्रभुख उऩस्थीतीत ल रातूय मेथीर वांस्थेरा 
गोदान कयणाये श्री. याभननलाव रक्ष्भीननलाव अग्रलार ( शनुभान खाांडवयी ळुगयभीर शरगया ) माांच्मा 
ळुबशस्ते झारे. मानांतय २०११ वारी राांजा मा गाली यत्नागगयी मेथे १६ ल १७ भे योजी याज्ज्मस्तयीम 
गोलांळप्रेभी ग्राभवलकाव वांभेरन श्री. ऩोऩर्याल ऩलाय ( वयऩांच दशलयेगाल फाझाय) ल श्री. वुनीरजी 
भानशवांशका ( गोलांळ अनुवांधान कें द्र नागऩूय ) माांच्मा उऩस्थीतीत १८४३ गोऩारकाांच्मा वशबागाने वांऩन्न 
झारे. 
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प्रशळषण ल नलजीलन वांस्था ल गीय गाम उऩरब्धता. 
आभच्मा नलजीलन वलकाव वेला वांस्थेने वलवलध प्रशळषण कामणळाऱा आमोजजत केल्हमा. नायामणगाल ऩुणे 
मेथीर याज्ज्मस्तयीम ए.रू् दधू कामणळाऱा ल भशायाष्ट्र ळावनाच्मा कृऴी वलबागावश '' आत्भा '' 
उऩक्रभातीर प्रशळषणावश वांस्थेने नायामणगाल कृऴी वलसान कें द्राच्मा वांमुक्त वलद्मभाने गोऩारकाांना 
प्रशळषण ददरे. मा वलण लार्चारीत कामभच गोऩारकाांचा प्रश्न याशीरा तो म्शणजे गीय गाम उऩरब्धतेचा. 
अखेय आभच्मा वांस्थेच्मा भाध्मभातून आम्शी २३ गीय गाई गोऩारकाांना वळुल्हक उऩरब्ध करून ददल्हमा. 
प्रशळषण घेतल्हमालय ल ददल्हमालय एक अऩरयशामण फाफ म्शणजे ऩुयलठा. काशी ताांत्रीक कायणाांभुऱे ल 
अडचणीांभुऱे वुरूलातीरा वांस्था शे काभ कयीत नर्व्शती. भात्र आता आऩल्हमा पभणच्मा भाध्मभातून आऩण 
मा गोवेलेच्मा भाध्मभात कामणयत आशोत. 

ऩुयलठा कयणाय नाांल ल ऩत्ता 
नलजीलन वऩोर्ण वर्व्शीवेव & कन्वल्हर्न्वी. 

भ.ुऩो. यामऩार्ण ( फागलाडी ) ता. याजाऩूय. जज. यत्नागगयी. ऩीन. ४१६७०४. 

इ.भेर. info@nvssindia.com  Website – www.godan.in  

Mobile – 9420055268 or 9222728309. 

गीय गाईंची खयेदी  ल वलक्री 
       आभची पभण अनुबली ल आभच्मा तज्ज्स गोऩारकाांकयली गीय  जातीच्मा गाई गुजयात, 
याजस्थान, शरयमाणा, भध्म प्रदेळ मा याज्ज्मातून खयेदी कयते. आम्शी खयेदी केरेल्हमा गाई आभच्मा 
गोळाऱेत आणून त्माांची वलवलध प्रकायची खात्री करून घेऊन आभच्माकड ेनोंदणी केरेल्हमा ग्राशकाांना 
ऩुयलल्हमा जातात. खयेदी केरेरी गाम वललीध प्रकायच्मा चाचणमाांतून ल तऩावणीतून ऩाय शोऊनच 
ग्राशकाांऩमतं ददरी जाते. 

 

 

mailto:info@nvssindia.com
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     गाईची ककांभत, दगु्धोत्ऩादन षभता, ल ळदु्ध लांळाफाफत. 
           ननलड केरेल्हमा गाई ककभान  रू. ४५,०००/- ( अषयी रू. ऩांचचेाऱीव शजाय भात्र ) ते 
कभार २,५०,०००/- ( अषयी रू. दोन राख ऩन्नाव शजाय भात्र ) ककां ला त्माऩेषा जास्त यक्कभेच्मा अवू 
ळकतात. दगु्धोत्ऩादन षभता १० ते २५ शर. ककां ला २६० ते २७० ददलवारा ३००० ते ४००० शर. आम्शी 
ग्राशकाच्मा भागणीनुवाय ल त्माच्मा शेतूनुवाय गाईची ननलड कयतो. ळुद्ध अनुलांळाची गाम नतच्मा 
दगु्धोत्ऩादनाऩेषा ळुद्ध अनुलांळावाठी जास्त प्रशवद्ध अवते. गाईची ककां भत लेगलेगळ्मा वांदबाणत फदरते. ( 
आम्शी आलश्मकतेनुवाय आभच्मा ग्राशकाांना तऩळीर, पोर्ो, र्व्शॉर्व अऩ, फेफवाईर्, पेवफुक आदी 
भाध्मभातून  ऩुयलतो. )  

गाईंचे लम, लजन, उांची. लेत, यांग इत्मादी. 
    आम्शी खयेदी केरेरी गाम दवु-मा ते नतव-मा लेताची अवते. लम कभीत कभी ३६ भदशने ते ४ 
ला ५ लऴे लमाची अवते. लजन कभीत कभी ३५० ककगॅ्र ते जास्तीत ७०० ककगॅ्र. ला फाांधा ल उांचीनुवाय 
चार्णप्रभाणे. गाईची उांची कभीत कभी ४.५ पूर् ल जास्तीत वशा पूर्  राांफी शळांगे ते ळऩेूर् ५ पूर् ते ६.५ 
पूर्. यांग रार ककां ला काफया लणण. ( गीय लांळ ५६ उऩप्रकायात वलबागरा गेरेरा आशे. ) ग्राशकाने भागणी 
केल्हमानुवाय आम्शी ननलड कयतो. 

गाईंची तऩावणी ल आयोग्म दाखरा. 
    गाईची आयोग्म तऩावणी खयेदीलेऱी वांफगधत गालातून केरी जाते. तवेच आभच्मा गोळाऱेत 
आणल्हमालय आभच ेऩळूलैद्मक वांफगधत गाईची वलवलध ननकऴाांनुवाय तऩावणी कयतात. तळाप्रकायचा 
दाखरा तमाय केरा जातो. ळावनाच्मा लगण १ ऩळूलैद्मकाकडीर दाखराशी घेतरा जातो. रवीकयण, 
जांतनाळक औऴध, आदी वलण फाफीांची ऩूतणता केरी जाते. शे वलण दाखरे ग्राशकारा ददरे जातात.  

गाईंच्मा वांदबाणत ल पीर्नेवफाफत, 
    गाईंच्मा फाफतीत पीर्नेव प्रभाणऩत्र ददरे जाते. यक्त, रघली तऩावणी मा भान्मलय ल ळावनभान्म 
प्रमोगळाऱेतून करूनच ग्राशकाकाच्मा गाम ताब्मात ददरी जाते. 
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           ऑडडर व ऩुरवठा काऱावधी 
     ग्राशकाने खयेदीची ऑडणय ददल्हमाऩावून ४५ ददलवात गाम ताब्मात ददरी जाते. मा वांदबाणत काशी 
तऩळीर ऩरयजस्थतीनुवाय फदररा जातो. गाम र्व्मारेल्हमा ददलवाऩावून २१ ददलव दधू लाढणमावाठी पाय 
भशत्त्लाच ेल वांदबाणच ेअवतात. वलवलध चाचणमा ल तऩावणी शोईतोलय शा कारालधी रागतोच. ग्राशकाची 
कोणतीशी तक्राय ल तळा प्रकायचा आग्रश नवल्हमाव मा लेऱेत ल लेऱाऩत्रकात फदर केरा जाऊ ळकतो. 
तळा प्रकायच ेऩत्र ग्राशकाकडून आलश्मक याशते.  

आर्थडक तऩशीऱ व रक्कम भरण्याबाबत. 
    ग्राशकारा ठयरेरी ला र्व्मलशायाची यक्कभ ऩूणण बयाली रागेर. यक्कभ ऩूणण न केल्हमाव ऑडणय तोंडी 
ला रेखी घेतरी जाणाय नाशी. ग्राशकारा ळावनाच्मा ननमभाच ेल कयाांच ेऩारन केरेरी ऩालती ददरी 
जाईर. वलण यक्कभ चकेनेच ला डी.डी.ने ककां ला योख यक्कभ खात्मालयती बरून घेऊन ऩालती ददरी 

जाईर.                 आमच्या इतर अटी व तऩशीऱ 

       आम्शी आभच्मा ग्राशकाांच ेजास्तीत वभाधान ल त्माांना आनांद शभऱाला म्शणून कवोळीने प्रमत्न 
कयीत अवणाय आशोत. भात्र तयीशी कोणतीशी उणील याशता काभा नमे मावाठी आभच्मा खारीर अर्ीांच े
ऩारन करू ळकेर अळा ग्राशकाळी र्व्मलशाय केरा जाई. कृऩमा माची दखर घ्माली शी वलनांती. 

१) गोऩारकारा ककां ला ग्राशकारा खयेदी केरेरी गाम आभच्मा गोळाऱेतूनच न्माली रागेर. प्रलावातच 
ककां ला अध्माण लारे्लरूनच गाम ददरी जाणाय नाशी. 

 २) गोऩारकारा आभच्मा गोळाऱेत मेऊन दधूाची ल गोधनाची खात्री वभष जागेलय मेऊन स्लतः ला 
आऩल्हमा वलश्लावू प्रतीननधीभापण त कयाली रागेर. तळाप्रकायच ेनाशयकत ऩत्र आभच्मा पभणरा द्माले 
रागेर. 

 ३) गोऩारकारा ककां ला त्माच्मा प्रनतननधीरा आभच्मा गोळाऱेत मेऊन कभीत कभी चाय लेऱा ल 
जास्तीत जास्त आठ लेऱा दगु्धोत्ऩादनाची खात्री करून घेता मेईर. मा ननलावाच ेळुल्हक द्माले रागणाय 
नाशी. बोजन र्व्मलस्था भापक दयाने केरी जाईर. मा ननमभात ल अर्ीत आलश्मकतेनुवाय ल 
र्व्मक्तीगणणक प्रवांगानुवाय फदर केरा जाईर. 
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४) एकदा ददरेरी ऑडणय कोणत्माशी कायणास्तल ला कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत फदरता मेणाय नाशी. तळाच 
प्रकायच ेकायण घडल्हमाव वांफगधत गोधन दवु-मा ग्राशकारा वलक्री शोईस्तोलय ऑडणय यद्द कयीत अवरेल्हमा 
प्रनतषा कयाली रागेर. 

५) गाम खयेदी कयीत अवरेल्हमा ग्राशकारा स्लतः दधू काढता मेणे ला भादशती अवणे अऩेक्षषत आशे. 
भात्र तळ ेनवेर तय त्माच्मा प्रनतनीधीरा ला भजूयारा शी भादशती अवभे आलश्मक आशे. 

६) आलश्मकतेनुवाय गोऩारन प्रशळषण देणमाची र्व्मलस्था वळुल्हक केरी जाईर. शे प्रशळषण कभीत कभी 
एक ददलव ते जास्तीत जास्त ऩाच ददलवाांच ेवळुल्हक ददरे जाईर. 

७) गाम खयेदी केल्हमानांतय आलश्मकतेनुवाय वांफगधत गाईची छामागचत्र ेग्राशकारा ऩाठवलरी जातीर. 

८) गाम खयेदी केल्हमानांतय ल ताब्मात घेतल्हमालय तवेच आभच्मा गोळाऱेतून गोळाऱेफाशेय नेल्हमालय 
आभची कोणतीशी जफाफदायी याशणाय नाशी. 

९) खयेदी केरेल्हमा गाईवाठी आलश्मकतेनुवाय वलवलध वेला ऩुयवलल्हमा जातीर. भात्र त्मा घेणे ग्राशकालय 
फांधनकायक नवेर. 

१०) आभच्मा वांस्थेभापण त वलवलध वांदबण वादशत्म ल गोळाऱेफाफतचा तऩळीर ककां ला गोळाऱेवाठीचा प्रकल्हऩ 
अशलार, गोळाऱा, दगु्धर्व्मलवाम आदीफाफत प्रकल्हऩ अशलार वळुल्हक करून ददरे जातीर. माफाफत 
ऩयस्ऩय वांऩकण  ल वांलाद करून ननणणम घेतरे जातीर. 

।। ळुबां बलतु.।। 


