
जिल्हा वार्षिक योिना सन 2010-11 अतंर्गत 
राबवावयाच्या योिनांबाबत (सवगसाधारण योिना) 
वरैण व पशुखाद्य जवकास कायगक्रम. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृजि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवभार्, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- जिवायो-2010/ प्र.क्र. 340/पदुम-4 

मादाम कामा रोड, हुतात्समा रािर्ुरू चौक,  
मंत्रालय, मंुबई- 400 032 

जदनांक :-  29 नोव्हेंबर, 2018. 
 
 

वाचा :     1)  कृजि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवभार्ाचा शासन जनणगय क्र.जिवायो-
2010/प्र.क्र.340/पदुम-4, जद. 30.08.2010. 

              2)  कृजि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवभार्ाचे शासन परूक पत्र क्र. जिवायो-
2010/प्र.क्र.340/पदुम-4, जद. 14.07.2011. 

              3) कृजि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवभार्ाचा शासन जनणगय क्र.जिवायो-
2010/प्र.क्र.340/पदुम-4, जद.23.08.2012. 

 4)  आयकु्त पशुसंवधगन, पणेु यांच े कायालयीन पत्र क्र.वजैव/ ब-10 (4)/419-421 /2018, पस-ं14, 
पणेु-67 जद. 05.04.2018. 

 
 

शासन शुध्दीपत्रक -  
 

 कृजि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवभार्ाच्या वाचा-1 येथील शासन जनणगयातील 
अ- शेतक-यांच्या शेतावर वरैण उत्सपादनासाठी प्रोत्ससाहनपर वरैण जबयाणे वाटप यामधील प.ृक्र. 2 वरील (3) 
खालीलप्रमाणे वाचाव.े 
 

(3) - प्रजत लाभाथी एक एकरच्या क्षेत्रात वरैण उत्सपादन घेण्यासाठी 100 टक्के अनुदानावर रु.1,500/- (अक्षरी रु. 
एक हिार पाचशे मात्र ) च्या मयादेत वरैणीच्या जबयाणांचा / ठोबांचा परुवठा करण्यात यावा. 
 

सदर शासन शुध्दीपत्रक जनयोिन व जवत्त जवभार्ाच्या सहमतीने तसेच, जवत्त जवभार्ाच ेअनौपचाजरक संदभग 
क्र.620/2018/व्यय-2 जद.28.11.2018 अन्वये जनर्गजमत करण्यात येत आहे. 

हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेत्थळावर उपलब्ध 
असून, त्सयाचा संर्णक सांकेताक 201811291705423001 आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक जडिीटल ्वाक्षरीने 
साक्षांजकत करून जनर्गजमत करण्यात येत आहे. 

 

    महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 
 
 

 
 ( रववद्र र्रुव ) 

 उपसजचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मंत्री (पदुम) यांच ेखािर्ी सजचव, मंत्रालय, मंुबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. राज्यमंत्री (पदुम)  यांच ेखािर्ी सजचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पणेु. 
4. आयुक्त कृजि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, पणेु. 
5. मुख्य कायगकारी अजधकारी, जिल्हा पजरिद (सवग) 
6. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मंुबई/नार्परू. 
7. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई/नार्परू 
8. जवत्त जवभार् (व्यय-2), मंत्रालय, मंुबई 
9. जनयोिन जवभार् (काया-1431), मंत्रालय, मंुबई 
10. मुख्य कायगकारी अजधकारी, महाराष्ट्र पशुधन जवकास मंडळ, अकोला.  
11. प्रादेजशक सहआयुक्त पशुसंवधगन (सवग) 
12. जिल्हा कोिार्ार अजधकारी (सवग) 
13. जिल्हा पशुसंवधगन उपआयकु्त (सवग) 
14. जिल्हा पशुसंवधगन अजधकारी, जिल्हा पजरिद, (सवग) 
15. ग्राम जवकास जवभार् (जवत्त-3), बाधकाम भवन, मर्गबान रोड, मंुबई. 
16. अवर सजचव, पदुम-3,कक्ष अजधकारी पदुम-1/16, कृजि व पदुम जवभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
17. जनवड न्ती (पदुम-4) 
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