चाांदा ते बाांदा विकास योजनेंतर्गत ससधुदूर्ग
वजल्हयातील

लाभार्थ्याना

दु ग्ध

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, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार्
शासन आदे श शुघ्दीपत्रक क्रमाांक - सांवकणग -2018/प्र.क्र. 88/पदु म-4
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई- 400 032
वदनाांक :- 29 जानेिारी, 2019.
िाचा : 1. कृवि, पशुसांिधगन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार्ाचा शासन वनणगय क्र. सांवकणग- 2018 /
प्र.क्र.88 / पदु म-4, वद. 13.12.2018
2. कृवि, पशुसांिधगन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विभार्ाचा शासन वनणगय क्र. सांवकणग- 2018 /
प्र.क्र.88 / पदु म-4, वद. 18.01.2019
3. आयुक्त पशुसांिधगन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे कायालयीन पत्र क्र.एफिायपी / 18 (19) / ताां-2 /
सीआर-31, पसां-6, पुणे, वद. 24.01.2019
शासन आदे श शुघ्दीपत्रक िाचा - 2 येथील शासन आदे शातील पृष्ट्ठ क्र. 5 िरील 3. मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी कु क्कुट ग्राम
योजना या खालील योजनेचे सिरुप, युवनट कॉसट आवण एकुण आिश्यक वनधी कोष्ट्टक खालीलप्रमाणे िाचािे.
3.

मवहला बचत र्ट सदसयाांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना:-

योजनेचे

एका मवहला समुह र्टातील 10 लाभाथी मवहलाांना प्रत्येकी 100 एक वदिसीय कुक्कुट वपले, खाद्य,

सिरुप

खाद्य ि पाण्याची भाांडी, रात्रीचा वनिारा ि सांरवित सकॅव्हें सजर् वनवितीसाठी जाळी, औिधे ि लसमात्रा

युवनट

इ. पायाभुत बाबींसाठी प्रत्येक मवहला लाभाथीला रु. 16,000/- सकमतीचे युवनट दे य राहील .या

कॉसट

अांतर्गत सिगसाधारण प्रिर्ातील वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 55 टक्के शासनाचे अनुदान ि उिगवरत
25टक्के वित्तीय सांसथेचे कजग / लाभाथी वहससा तर, अनुसवू चत जाती ि जमाती प्रिर्ातील
वनिडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 90 टक्के शासनाचे अनुदान ि उिगवरत 10 टक्के वित्तीय सांसथेचे कजग /
लाभाथी वहससा राहील.
बाब
100 एक वदिसीय कुक्कुट

पवरर्णना सुत्र

2,300/-

वपले (लाभाथीच्या

पसांतीनुसार ि उपलब्धतेनुसार आर आय आर / ब्लॅक
ॲसरोलापग/ कािेरी / कॅरी शामा / कॅरी वनर्भभक / कलांर्ा
ब्राऊन / इांड ब्रो ब्राऊन लेअर / वर्वरराज इ. पैकी
कोणत्याही एका जातींची) लाभाथीच्या दारापयंत पोहोच
करणे

रक्कम (रुपये)

100/- X रु. 23.00
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प्रवत पिी 4.56 वकलो खाद्य -

4.56 वकलो X 100 X

10,488/-

रु. 23.00 प्रवत वकलो

म्हणजेच

दराने

रु. 10,500/-

रात्रीचा वनिारा आवण सांरवित सकॅव्हें सजर् जार्ा तयार

सथावनक सावहत्य

2,000/-

करण्यासाठी जाळी

िापरुन रु. 2,000/मयादे त

खाद्य ि पाण्याची भाांडी

रु. 1,100/- मयादे त

1,100/-

रु. 100/- मयादे त

100/-

वचक वफडर ि वचक सिंकर - प्रत्येकी 2
ॲडल्ट वफडर ि ॲडल्ट सिंकर प्रत्येकी 1
औिधी आवण लसमात्रा

एकूण

16,000/-

1) 10 मवहला लाभार्थ्यांचा एक समुह र्ट या प्रमाणे, 40 समुह र्टाांचा एक क्लसटर (कुक्कुट ग्राम) तयार करण्यात
यािा. यानुसार टप्पप्पया टप्पप्पयाने तरतुदीच्या उपलब्धतेनुसार सांपण
ू ग ससधुदूर्ग वजल्हयात योजना राबविण्यात
यािी.
2) सथापन होणा-या कुक्कुट ग्रामाांमधील सिग मवहला लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिन उन्नत्ती अवभयानउमेद िा शासकीय अांडी उबिणी केंद्र, सघन कुक्कुट विकास र्ट, पशुिद्य
ै कीय महाविद्यालय अथिा कुक्कुट
पालन दे ण्याचा पूिानुभि असलेल्या सिम सांसथा याांचेकडू न कुक्कुट ग्रामसतरािर 3 वदिस मुदतीचे आिश्यक
वनिासी कुक्कुट पालन प्रवशिण दे ण्यात यािे. याचा खचग प्रवत प्रवशिणाथी रु. 1,550/- नुसार (प्रवत वदन
रु. 500 /- x 3 वदिस + र्ािापासून तालुक्यापयगत जाण्या- येण्यासाठी बसचे भाडे रु. 50/-) एकूण रु. 74.40
लि इतका अपेवित आहे .
3) व्यािसावयक इांवटग्रेटरव्दारे सदर कुक्कुट पक्षयाांना 7 व्या आठिडयापासून 72 आठिडे पूणग होईपयंत खाद्य
पुरिठा करणे, उत्पावदत अांडी बायबॅक करणे आवण लाभार्थ्यांना अांडयाांच्या पेमेंट मधून खाद्याची रक्कम कापून
घेणे या प्रकारे या योजनेची साांर्ड घालण्यात यािी.
4) यासाठी वजल्हा सतरािर इच्छापत्र मार्िून व्यािसावयक इांवटग्रेटरची वनिड करण्यात यािी.
5) सदर इांवटग्रेटरने सित: सकिा अन्य सांसथेच्या माध्यमातून आिश्यकतेनुसार मध्यिती वठकाणी कुक्कुट खाद्य
तयार करण्यासाठी खाद्य वनर्भमती युवनट उभारािे. या युवनटची िमता वकमान 40 मे.टन प्रवत वदन असािी.
6) तालुका येथे सघन कुक्कुट विकास र्ट या योजनेंतर्गत कायान्िीत झालेल्या हॅ चरीजशी सदर योजनेची साांर्ड
घालून 1 वदिसीय कुक्कुट वपले तेथून उपलब्ध करुन घेण्यात यािीत. त्याचप्रमाणे शासकीय आवण खाजर्ी
हॅ चरीजमधून दे खील वपले उपलब्ध करुन घ्यािीत.
7) इांवटग्रेटरने या योजनेमध्ये उत्पावदत होणारी अांडी हॅ पी हे न एग्ज ऑरर्ॅवनक एग्ज म्हणून ब्ररॅंडड प्रसथावपत करुन
विदे शात सकिा प्रसथावपत मोठया बाजाराांमध्ये विवक्र करािीत.
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हे शासन आदे श शुघ्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतसथळािर
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांर्णक साांकेताक 201901291333195901 असा आहे . सदर शासन
आदे श शुघ्दीपत्रक वडजीटल सिािरीने सािाांवकत करून वनर्गवमत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शाने ि नािाने,

Digitally signed by Vijay K.
Chaudhari
Date: 2019.01.29 13:45:26 +05'30'
( विजय चौधरी )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. मांत्री (पदु म) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा. राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.
3. आयुक्त पशुसांिधगन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे.
4. वजल्हावधकारी, ससधुदूर्ग
5. मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद, ससधुदूर्ग.
6. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीिा)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नार्पूर.
7. प्रधान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई/नार्पूर
8. व्यिसथापकीय सांचालक, पुण्यश्लोक अवहल्यादे िी महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ,
र्ोखलेनर्र, पुणे.
9. प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसांिधगन कोकण विभार् र्ोरे र्ाि, मुांबई 65.
10. वजल्हा पशुसांिधगन उपआयुक्त ससधुदूर्ग
11. वजल्हा पशुसांिधगन अवधकारी, वजल्हा पवरिद, ससधुदूर्ग
12. वजल्हा कोिार्ार अवधकारी, ससधुदूर्ग
13. अिर सवचि, पदु म-3, कि अवधकारी पदु म-1/16, कृवि ि पदु म विभार्, मांत्रालय, मुांबई.
14. वनिड नसती (पदु म-4).
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