
चाांदा ते बाांदा विकास योजनेंतर्गत ससधुदूर्ग 
वजल्हयातील लाभार्थ्याना दुग्ध उत्पादन 
व्यिसायासाठी प्रोत्सावहत करणे, 10 शेळया + 01 
बोकड असा शेळी र्ट िाटप करणे आवण 
वजल्हयातील मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी 
कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

कृवि, पशुसांिधगन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार् 
शासन आदेश क्रमाांक- सांवकणग-2018/प्र.क्र.88/पदुम-4 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ुरू चौक,  
मांत्रालय, मुांबई- 400 032 

वदनाांक :- 13 वडसेंबर, 2018. 
 

िाचा : 1. वनयोजन विभार् शासन वनणगय क्र. वडएपी 1015 / प्र.क्र.51 / का.1481, वद.21.06.2016  
          2. वनयोजन विभार् शासन वनणगय क्र. वडएपी 1015 / प्र.क्र.51 / का.1481, वद.07.07.2017  

3. कृवि, पशुसांिधगन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार्ाचा शासन वनणगय क्र. राज्ययो- 2012 
/ प्र.क्र.159 /पदुम -4,  वद. 30.10.2015 

4. कृवि, पशुसांिधगन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार्ाचा शासन वनणगय क्र. पविआ- 2011 / 
प्र.क्र.74 / पदुम-3,  वद. 02.07.2011 

5. कृवि, पशुसांिधगन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार्ाचा शासन वनणगय क्र. वजिायो- 2010 
/ प्र.क्र.312 / पदुम-4, वद. 16.09.2010 

6. आयकु्त पशुसांिधगन, महाराष्ट्र राज्य पणेु याांचे कायालयीन पत्र क्र.एफिायपी / 18 (19) / ताां-1 / 
सीआर-31/    /2018, पसां-6, पणेु, वद. 12.09.2018 (विविध 3 पत्र) 

7. वनयोजन विभार्ाच ेपत्र क्र.चाांबाांयो- 2017 / प्र.क्र.125/ का.1418 वद.30.11.2018 अन्िये, मा. 
राज्यमांत्री (वित्त ि वनयोजन) याांच्या अध्यक्षतेखाली वद.05.09.2018  ि वद.09.10.2018  रोजी  पार 
पडलेल्या बठैकीच ेवनर्गवमत इवतिृत्त. 

 

प्रसतािना :- 
मा. राज्यमांत्री (वित्त ि वनयोजन) याांच्या अध्यक्षतेखाली वद.09.10.2018  रोजी  पार पडलेल्या राज्य 

सतरीय सवमतीच्या बठैकीमध्ये चाांदा ते बाांदा विकास योजनेंतर्गत पशुसांिधगन विभार्ामाफग त ससधुदूर्ग वजल्हयातील 
लाभार्थ्याना दुग्ध उत्पादन व्यिसायासाठी प्रोत्सावहत करणे, 10 शेळया + 01 बोकड असा शेळी र्ट िाटप करणे 
आवण वजल्हयातील मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्यास सवमतीने मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. 

 

सांदभीय 2 येथील वद.07.07.2017 च्या शासन वनणगयामधील प.ृक्र.3 िर अ.क्र. 3.2 -प्रशासकीय 
विभार्ाने कराियाची कायगिाही  या अांतर्गत (अ) येथे राज्यसतरीय सवमतीने मांजूर केलेल्या निीन कामाना 
(नाविन्यपणूग कामाांना) प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी याांना तसचे ताांवत्रक मान्यता देण्याच े
अवधकार वजल्हासतरािरील कायान्ियीन यांत्रणा प्रमुखाांना योजनेच्या आदेशाव्दारे प्रदान करण्याची कायगिाही 
सांबांवधत योजनेचा प्रशासकीय विभार् करेल असे नमुद करण्यात आलेले आहे. या आदेशात योजनेंतर्गत 
कराियाच्या कामाांचा तपशील, लाभाथी असल्यास लाभाथी वनिडीच ेवनकि इ. आिश्यक बाबी असतील अस ेनमुद 
असल्याने पशुसांिधगन विभार्ामाफग त ससधुदूर्ग वजल्हयात राबिाियाच्या दुग्ध उत्पादन व्यिसायासाठी प्रोत्सावहत 
करणे, 10 शेळया + 01 बोकड असा शेळी र्ट िाटप करणे आवण वजल्हयातील मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी 
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कुक्कुट ग्राम योजना याांना प्रशासकीय ि ताांवत्रक मांजूरी प्रदान करण्याच्या अनुिांर्ाने खालीलप्रमाणे शासन आदेश 
वनर्गवमत करण्यात येत आहे.  
 
शासन आदेश:- 

चाांदा ते बाांदा विकास योजनेंतर्गत पशुसांिधगन विभार्ामाफग त ससधुदूर्ग वजल्हयातील लाभार्थ्याना दुग्ध 
उत्पादन व्यिसायासाठी प्रोत्सावहत करणे, 10 शेळया + 01 बोकड असा शेळी र्ट िाटप करणे आवण वजल्हयातील 
मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याच्या अनुिांर्ाने या तीनही योजनाांना वजल्हावधकारी, 
ससधुदूर्ग याांनी प्रशासकीय मान्यता तसेच, वजल्हा पशुसांिधगन उपायुक्त, ससधुदूर्ग याांनी ताांवत्रक मांजूरी प्रदान करािी. 
चाांदा ते बाांदा विकास योजनेंतर्गत पशुसांिधगन विभार्ामाफग त राबिाियाच्या योजनाांचा तपशील :- 
 

1. दुग्ध उत्पादन व्यिसायासाठी प्रोत्सावहत करणे :- 
अ) मॉडेल -1 अांतर्गत 500 लाभार्थ्याना ियैक्क्तक सिरुपात र्ोपालन करण्यासाठी अनुदान देणे. 
आ) मॉडेल - 2 अांतर्गत 20 र्टाांना सामुवहक तत्िािर र्ोपालन करण्यासाठी अनुदान देणे. 
 

युवनट कॉसट आवण 

एकुण आिश्यक 

वनधी 

मॉडेल 1 ियैक्क्तक सिरुपात 02  देशी दुधाळ र्ायींचे सांर्ोपन करणे 
 

बाब पवरर्णना सूत्र रक्कम (रु.) 
शुध्द र्ीर / शुध्द साहीिाल जातीच्या 2 
र्ाई 

2 X रु. 60,000/- 1,20,000/- 

िाहतूक खचग प्रवत र्ाय रु.16,000/-  32,000/- 
विमा खचग देशी र्ाईच्या 

वकमतीच्या 4 टक्के + 
18 टक्के जीएसटी 

6,000/- 

 02 दुधाळ र्ाई ि िासरे याांचेसाठी 200 
चौ. फूट बांधीसत र्ोठा आवण 300 चौ. फूट 
मुक्त सांचार पध्दतीची जार्ा यानुसार 
एकूण 500 चौ. फूट मुक्त सांचार र्ोठा 
सथावनक सावहत्य उपलब्ध करुन बाांधणे 

रु. 50,000/- च्या 
मयादेत 

50,000/- 

एकूण 2,08,000/- 
 
मॉडेल 2 सामुवहक तत्िािर 50 देशी र्ाईचे  सांर्ोपन करणे 

बाब पवरर्णना सूत्र रक्कम (रु.) 
शुध्द र्ीर / शुध्द साहीिाल जातीच्या  र्ाई 50 X रु. 60,000/- 30,00,000/- 
िाहतूक खचग प्रवत र्ाय 

रु.16,000/-  
8,00,000/- 

विमा खचग वकमतीच्या 4 टक्के + 
18 टक्के जीएसटी 

1,41,600/- 

50 दुधाळ र्ाई ि 30 िासरे याांचसेाठी 
6,500 चौ.फूट बांधीसत र्ोटा आवण 8,000 

6,50,000/- च्या 
मयादेत 

6,50,000/- 
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चौ.फूट मुक्त सांचार पध्दतीची जार्ा 
यानुसार एकूण 14,500 चौ.फूट मुक्त 
सांचार र्ोटा सथावनक सावहत्य उपलब्ध 
करुन बाांधणे 

एकूण 45,91,600/- 
   

लाभाथींचे प्रवशक्षण : 
अ) रनेसग रसेनर् :- िरील दोन्ही प्रसतावित मॉडेल्स मध्ये लाभाथींना प्रवशक्षण देणे 

आिश्यक आहे. हे प्रवशक्षण शक्यतो तालुका सतरािर 3 वदिस मुदतीचे देण्यात याि.े 
लाभाथींना प्रवशक्षण देण्यासाठी प्रवशक्षीत व्यक्ती / सथावनक मावहतर्ार व्यक्तींना प्रवशक्षण 
देऊन त्याांचा वरसोसग पसगन म्हणनू उपयोर् करुन घ्यािा.  
    एकूण  1,000 लाभाथींना प्रवशक्षण देण्यासाठी  50 सथावनक व्यक्ती / र्ोपालन करीत 
बसलेल्या व्यक्तींना रेनसग रेसनर्  देण्यात याि.े बायफ या महाराष्ट्र ग्रामीण  जीिन उन्नत्ती 
अवभयानामध्ये नोंदणीकृत सिेाभािी सांसथेव्दारे पणेु येथे असे 14 वदिस मुदतीच े रेनसग रेसनर्  
आयोवजत करुन प्रवशक्षण  देण्यात याि.े या प्रवशक्षणाचा खचग  प्रवत प्रवशक्षणाथी रु.10,000/- 
अपेवक्षत आहे. 
 
       ब)   प्रत्यक्ष लाभाथींच ेप्रवशक्षण :- प्रवशवक्षत रेनसगव्दारे लाभार्थ्यांना तालुका सतरािर 3 
वदिस मुदतीच े  (वनिासी) आिश्यक र्ोपालन व्यिसथापन आवण चारा उत्पादन विियक 
प्रवशक्षण देण्यात याि.े याचा खचग प्रवत प्रवशक्षणाथी रू.1,550/- नुसार (प्रवत वदन रु. 500/- 
X 3 वदिस + र्ािापासून तालुक्यापयंत जाण्या-येण्यासाठी बसच ेभाडे रु. 50/-) 

 
उपरोक्त दोन्ही मॉडेल अांतर्गत लाभार्थ्यांची वनिड सांदभीय-3 येथील वद. 30.10.2015 च्या शासन 

वनणगयामध्ये नमुद केलेल्या लाभाथी वनिडीच्या वनकिानुसार करण्यात यािी. या अांतर्गत सिगसाधारण प्रिर्ातील 
वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के शासनाच ेअनुदान ि उिगवरत 25 टक्के वित्तीय सांसथेचे कजग / लाभाथी वहससा 
तर, अनुसूवचत जाती ि जमाती प्रिर्ातील वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 90 टक्के शासनाच ेअनुदान ि उिगवरत 10 
टक्के वित्तीय सांसथेच ेकजग / लाभाथी वहससा राहील. 

 
 

2. 10 शेळया + 01 बोकड असा शेळी र्ट िाटप करणे:- 
 
 

योजनेच े

सिरुप युवनट 

कॉसट आवण 

एकुण 

आिश्यक 

वनधी 

लाभाथींना कोकण कन्याल, उसमानाबादी, मलबरेी, सथावनक हिामानात तर् धरणाऱ्या अशा 
जातींपैकी कोणत्याही एका जातीच्या एक ििग ियािरील 10 शेळ्या आवण त्याच जातीचा एक 
बोकड 50/75 टक्के अनुदानािर परुिठा करणे. या युवनटचा विमा उतरविण्यात यािा. 
लाभाथींनी शेळी पालन व्यिसाय वकमान 3 ििे करणे आिश्यक राहील. तस ेबांधपत्र लाभाथीला 
करुन द्याि ेलारे्ल. कळपातील नराांची दोन ििांनी आदलाबदल करुन घेणे आिश्यक राहील, 
जणेेकरुन इन-विसडर् चा धोका राहणार नाही.  
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बाब पवरर्णना सुत्र रक्कम 
(रुपये) 

कोकण कन्याल, उसमानाबादी, सथावनक 
हिामानात तर् धरणाऱ्या अशा जातींपैकी 
कोणत्याही एका जातीच्या 10 शेळ्या + 1 
बोकड  

 
 
10  X  रु. 6,000/- 
01   X  रु. 7,000/- 

 
 
 
67,000/- 

र्टाचा 3 ििासाठी विमा रु.67,000 X 4 % = 
रु.2,680 + 18% 
जीएसटी X 3 ििे यािर  
15 % वडसकाऊां ट 

8,000/- 

बाांबचूा िाडा 240 चौ. फुट बाांधकाम रु. 80 प्रती चौ. फुट 19,200/- 
 एकूण 94,200/- 
   
लाभाथींचे प्रवशक्षण : 
अ) रनेसग रसेनर् - उपरोक्त योजनेच्या यशसिी अांमलबजािणीसाठी लाभाथींना 
तालुका सतरािर 3 वदिस मुदतीचे प्रवशक्षण देणे आिश्यक आहे. लाभाथींना प्रवशक्षण 
देण्यासाठी प्रवशवक्षत व्यक्ती / सथावनक मावहतर्ार व्यक्तींना प्रवशक्षण देऊन त्याांचा 
वरसोसग पसगन म्हणनू उपयोर् करुन घेण्यात यािा. 
       एकूण 425 लाभाथींना प्रवशक्षण देण्यासाठी 10 सथावनक व्यक्ती / शेळी पालन 
करीत असलेल्या व्यक्तींना रेनसग रेसनर् देण्यात याि.े बायफ या महाराष्ट्र ग्रामीण 
जीिन उन्नत्ती अवभयानामध्ये नोंदणीकृत सेिाभािी सांसथेव्दारे पणेु येथे अस े14 वदिस 
मुदतीचे रेनसग रेसनर् आयोवजत करुन प्रवशक्षण देण्यात याि.े या प्रवशक्षणाचा खचग प्रवत 
प्रवशक्षणाथी रु.10,000/- अपेवक्षत आहे. 
ब) प्रत्यक्ष लाभाथींच ेप्रवशक्षण - 

प्रवशवक्षत रेनसगव्दारे लाभार्थ्यांना तालुका सतरािर 3 वदिस मुदतीचे वनिासी शेळी 
पालन व्यिसथापन आवण चारा उत्पादन विियक प्रवशक्षण देण्यात याि.े याचा खचग 
प्रवत प्रवशक्षणाथी रु.1,550/- नुसार प्रवतवदन रु.500/- x 3 वदिस + र्ािापासून 
तालुक्यापयगत जाण्या-येण्यासाठी बसचे भाडे रु.50/-  इतका देय आहे. 

 

 
 

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची वनिड सांदभीय-4 येथील वद. 02.07.2011 च्या शासन वनणगयामध्ये नमुद 
केलेल्या लाभाथी वनिडीच्या वनकिानुसार करण्यात यािी. या अांतर्गत सिगसाधारण प्रिर्ातील वनिडलेल्या 
लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के शासनाच े अनुदान ि उिगवरत 25 टक्के वित्तीय सांसथेच े कजग / लाभाथी वहससा तर, 
अनुसूवचत जाती ि जमाती प्रिर्ातील वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 90 टक्के शासनाच ेअनुदान ि उिगवरत 10 टक्के 
वित्तीय सांसथेच ेकजग / लाभाथी वहससा राहील. 
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3. मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना:-  
 
योजनेच े सिरुप 
युवनट कॉसट आवण 
एकुण आिश्यक 
वनधी 

एका मवहला समुह र्टातील 10 लाभाथी मवहलाांना प्रत्येकी 100 एक वदिसीय कुक्कुट वपले, 
पवहल्या 6 आठिड्ाांसाठी खाद्य, खाद्य ि पाण्याची भाांडी,  रात्रीचा वनिारा ि सांरवक्षत 
सकॅव्हेंसजर् वनवितीसाठी जाळी, औिधे ि लसमात्रा इ. पायाभतु बाबींसाठी प्रत्येक मवहला 
लाभाथीला रु. 10,000/- अनुदान खालीलप्रमाणे देय राहील. 

बाब पवरर्णना सुत्र रक्कम (रुपये) 
100 वपले (लाभार्थ्यांच्या पसांतीनुसार  ि 
उपलब्धतेनुसार आर आय आर / ब्लॅक 
ॲसरोलापग / कािरेी / कॅरी शामा / कॅरी 
वनर्भभक / कसलर्ा िाऊन / इांड िो िाऊन 
लेअर / वर्वरराज ई. पैकी कोणत्याही एका 
जातीची )  

 
 
 
100  X  रु. 22/- 

 
 
 
2,200/- 

प्रती पक्षी 6 आठिडयाांसाठी एकूण                 
2 वकलो खाद्य  

2 वकलो x 100 x 
रु.23/- 

4,600/- 

रात्रीचा वनिारा आवण सकॅव्हेंसजर् जार्ा 
तयार करण्यासाठी जाळी  

सथावनक सावहत्य 
िापरुन रु. 2,000/-  

2,000/- 

खाद्य ि पाण्याची भाांडी  
प्रत्येकी 2 वचक वफडर ि वचक सिंकर 
प्रत्येकी 1 ॲडल्ट वफडर ि ॲडल्ट सिंकर 

रु.1,100/- च्या 
मयादेत  

1,100/- 

औिधे आवण लसमात्रा रु.100 /- च्या मयादेत  100/- 
एकूण 10,000/- 

1) या प्रमाणे एका 10 मवहलाांच्या समुह र्टाला रु. 1.00 लक्ष अनुदान देय आहे. 
2) अशा 40 समुह र्टाांचा एक क्लसटर (कुक्कुट ग्राम) तयार करुन एका तालुक्यात एका 

कुक्कुट र्ामासाठी रु.40.00 लक्ष अनुदान देय आहे. 
3) यानुसार टप्पप्पया टप्पप्पयाने सांपणूग ससधुदूर्ग वजल्हयात योजना राबविण्यात यािी. कुक्कुट 

ग्राम सथापन करण्यासाठी प्रवत कुक्कुट  ग्राम रु. 40.00 लक्ष अनुदान  यानुसार 
तरतुदीच्या उपलब्धतेनुसार वजल्हयात कुक्कुट ग्राम सथापन करण्यात यािते.  

4) सथापन होणा-या  कुक्कुट ग्रामाांमधील सिग मवहला लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीिन उन्नत्ती अवभयान- उमेद िा तत्सम सांसथा याांचकेडून तालुका सतरािर 3 वदिस 
मुदतीचे आिश्यक वनिासी कुक्कुट पालन प्रवशक्षण देण्यात याि.े याचा खचग प्रवत 
प्रवशक्षणाथी रु. 1,550/- नुसार  (प्रवत वदन रु. 500 /- x 3 वदिस + र्ािापासून 
तालुक्यापयगत जाण्या- येण्यासाठी बसचे भाडे रु. 50/-) एकूण रु. 74.40 लक्ष इतका 
अपेवक्षत आहे. 

5) व्यािसावयक इांवटगे्रटरव्दारे सदर कुक्कुट पक्षयाांना 7 व्या आठिडयापासनू 72 आठिडे 
पणूग होईपयंत खाद्य परुिठा करणे, उत्पावदत अांडी बायबकॅ करणे आवण लाभार्थ्यांना 
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अांडयाांच्य पेमेंट मधून  खाद्याची रक्कम कापनू घेणे या प्रकारे या योजनेची साांर्ड 
घालण्यात यािी. 

6) यासाठी वजल्हा सतरािर इच्छापत्र मार्िून व्यािसावयक इांवटगे्रटरची वनिड करण्यात 
यािी. 

7) सदर इांवटगे्रटरने सित: सकिा अन्य सांसथेच्या माध्यमातनू आिश्यकतेनुसार मध्यिती 
वठकाणी कुक्कुट खाद्य तयार करण्यासाठी खाद्य  वनर्भमती युवनट उभाराि.े या युवनटची 
क्षमता वकमान 40 मे.टन प्रवत वदन असािी. 

8) तालुका येथे सघन कुक्कुट विकास र्ट या योजनेंतर्गत कायान्िीत झालेल्या हॅचरीजशी 
सदर योजनेची साांर्ड घालून 1 वदिसीय कुक्कुट वपले तेथून उपलब्ध करुन घेण्यात 
यािीत. त्याचप्रमाणे शासकीय आवण खाजर्ी हॅचरीजमधून देखील वपले उपलब्ध करुन 
घ्यािीत. 

9) इांवटगे्रटरने या योजनेमध्ये उत्पावदत होणारी अांडी हॅपी हेन एग्ज ऑररॅ्वनक एग्ज म्हणनू 
िॅंड प्रसथावपत करुन विदेशात सकिा प्रसथावपत मोठया बाजाराांमध्ये विवक्र करािीत.    

 

 

मवहला समुह र्टातील लाभाथींची वनिड सांबांवधत समुह र्टानेच करािी. ज्या मवहलाांना कुक्कुट वपले वदली 
जातील त्याांनी कुक्कुट पालन प्रवशक्षण  घेणे बांधनकारक राहील. ज्याांनी आधी कोंबडया पाळल्या आहेत, अशा 
मवहलाांना प्राधान्य द्याि.े लाभाथी मवहलेकडे 100 वपले सांर्ोपन करण्यासाठी आिश्यक जार्ा उपलब्ध असािी. तसचे 
सुरुिातीस दीड मवहने कालािधीत मयावदत जारे्त परस कुक्कुटपालन करण्यासाठी घराभोिती वकमान 500 ते 
750 चौ.फूट मोकळी जार्ा उपलब्ध असािी. 

 

या अांतर्गत सिगसाधारण प्रिर्ातील वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के शासनाच ेअनुदान ि उिगवरत 25 
टक्के वित्तीय सांसथेच ेकजग / लाभाथी वहससा तर, अनुसूवचत जाती ि जमाती प्रिर्ातील वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 
90 टक्के शासनाच ेअनुदान ि उिगवरत 10 टक्के वित्तीय सांसथेच ेकजग / लाभाथी वहससा राहील. 

 

उपरोक्त वतनही योजना चाांदा ते बाांदा विकास योजनेअांतर्गत ससधुदुर्ग वजल्यासाठी उपलब्ध होणा-या 
वनधीच्या अवधन राहून राबविण्यात याव्यात. 

 

 उपरोक्त योजनाांच्या अांमलबजािणीसाठी आयुक्त पशुसांिधगन याांनी त्याच्या सतरािरुन सविसतर मार्गदशगक 
सूचना सिग सांबांवधताांना वनर्गवमत कराव्यात. 

हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू, त्याचा सांर्णक साांकेताक 201812131729499701 असा आहे. सदर शासन आदेश 
वडजीटल सिाक्षरीने साक्षाांवकत करून वनर्गवमत करण्यात येत आहे. 
   

  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 

 
 

                                ( विजय चौधरी ) 
                              उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. मांत्री (पदुम) याांच ेखाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. राज्यमांत्री (पदुम)  याांच ेखाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3. आयुक्त पशुसांिधगन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पणेु. 
4. वजल्हावधकारी, ससधुदूर्ग 
5. मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद, ससधुदूर्ग. 
6. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नार्परू. 
7. प्रधान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई/नार्परू 
8. व्यिसथापकीय सांचालक, पणु्यश्लोक अवहल्यादेिी महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ, 

र्ोखलेनर्र, पणेु.  
9. प्रादेवशक सहआयुक्त पशुसांिधगन कोकण विभार् र्ोरेर्ाि, मुांबई 65. 
10. वजल्हा पशुसांिधगन उपआयकु्त ससधुदूर्ग  
11. वजल्हा पशुसांिधगन अवधकारी, वजल्हा पवरिद, ससधुदूर्ग  
12. वजल्हा कोिार्ार अवधकारी, ससधुदूर्ग  
13. अिर सवचि, पदुम-3,कक्ष अवधकारी पदुम-1/16, कृवि ि पदुम विभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
14. वनिड नसती (पदुम-4). 
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