
विदर्भ, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद 
विकासासाठी राबिाियाच्या उपाययोजनाांचा 
विशेष कायभक्रम- 2018 च्या  अांमलबजािणी 
अांतर्भत मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र, नार्परूचे 
बळकटीकरण, विदर्भ ि मराठिाडा विर्ार्ातील 
19 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 100 बचत र्टातील 
एकूण 1,000 लार्ार्थ्यांना 50 टक्के अनुदानािर 
अांड्यािरील कोंबड्याांचे र्ट िाटप आवण 
अांडयािरील कोंबडयाांसाठी सांरक्षक वनिारा 
उर्ारणेस्ति 50 टक्के अनुदान देणे या योजनेस 
ति शासकीय मांजूरी ति दान करण्याबाबत . 

        महाराष्ट्र शासन   
     कृवष, पशुसांिर्भन, दुग्र्व्यिसाय विकास, मत्सस्यव्यिसाय विर्ार्, 

        शासन वनणभय क्र. सांकीणभ - 2018/ति .क्र.113/पदुम-4, 
मादाम कामा रोड, हुतात्समा राजर्ुरू चौक, 

मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
वदनाांक :  16 सप्टेंबर, 2019. 

 

िाचा  - 1. वनयोजन विर्ार्ाचा शासन वनणभय क्र.विविका-2018/ति .क्र.21/का-1413 वद. 20.10.2018 
2. आयकु्त पशुसांिर्भन, पणेु कायालयाचे पत्र क्र.कुक्कुट-2/विदर्भ मराठिाडा/2019/1085/पसां-

13, पणेु वद.26.01.2019. 
ति स्तािना :- 
 विदर्भ, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्राच्या विर्ार्ात विकासाचा मोठ्या ति माणािर अनुशेष असल्हयाने, 
तेथे विकासाची विविर् कामे पणूभ करून अनुशेष कमी करण्याची आिश्यकता आहे. तसेच, विदर्भ, मराठिाडा 
ि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱयाांच्या आत्समहत्सया थाांबविण्यासाठी ि त्सयाांच ेजीिनमान उांचविण्यासाठी शेतीला 
परूक व्यिसाय उपलब्र् करून देणे आवण शैक्षवणक ि आरोग्यविषयक सुविर्ा वनमाण करणाऱया योजनाांची 
आखणी करण्याची आिश्यकता असल्हयाकारणाने, विदर्भ, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्राचा जलद र्तीने 
विकास व्हािा, यादृष्ट्टीने  “विदर्भ, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबिाियाच्या 
उपाययोजनाांचा विशेष कायभक्रम- 2018” यास वनयोजन विर्ार्ाचा शासन वनणभय वद.20.10.2018 अन्िये 
मान्यता ति दान करण्यात आलेली असून, सदर कायभक्रमाांतर्भत विदर्भ ि मराठिाडयातील िावशम, यितमाळ, 
अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, 
परर्णी, बीड, लातरु, उस्मानाबाद, नाांदेड ि हहर्ोली या 19 वजल्हहयाांमध्ये ति वत वजल्हहा 100 बचत र्ट ि 
त्सयामर्ील 1,000 मवहला लार्ाथी याांना सुर्ावरत देशी जातीचे 16 आठिडे ियाच े100 अांडी देणारे कुक्कुट 
पक्षी याांच े 50 टक्के अनुदानािर िाटप तसेच, िावशम, यितमाळ, हहर्ोली, अमरािती आवण नार्परू 
विर्ार्ातील सिभ म्हणजचे एकूण 10 वजल्हहयाांमध्ये कुक्कुटपालन विषयक विविर् उपक्रम राबविणे आवण 
मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र, नार्परू या सांस्थेचे बळकटीकरण या योजनेसाठी रु.2650.00 लक्ष वनर्ी 
ति स्तावित करण्यात आलेला आहे. सदरची योजना राबविण्यासाठी वद.09.09.2019 रोजी पार पडलेल्हया 
मांत्रीमांडळ बठैकीत मांवत्रमांडळाने मान्यता ति दान केलेली आहे. त्सयाअनुषांर्ाने खालील ति माणे शासन वनणभय 
वनर्भवमत करण्यात येत आहे.   

शासन वनणभय :- 
विदर्भ, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबिाियाच्या उपाययोजनाांचा विशेष 

कायभक्रम- 2018 च्या  अांमलबजािणी अांतर्भत विदर्भ ि मराठिाडा विर्ार्ातील िावशम, यितमाळ, अकोला, 
अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, 
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बीड, लातरु, उस्मानाबाद, नाांदेड ि हहर्ोली या 19 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 100 बचत र्टातील एकूण 1,000 
मवहला लार्ार्थ्यांना अांड्यािरील 100 कोंबड्याांच े र्ट 50 टक्के अनुदानािर िाटप करणे, विदर्भ ि 
मराठिाड्यातील 19 वजल्ह्ाांपैकी िाशीम, यितमाळ, हहर्ोली, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, चांद्रपरू, 
र्डवचरोली ि र्ोंवदया या 10 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 1,000 लार्ार्थ्यांना अांडयािरील पक्षाांकरीता सांरक्षक 
वनिाऱयासाठी 50% अनुदान देणे आवण मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र, नार्परू या सांस्थेची पक्षी सांर्ोपनाची 
सद्यस्स्थतीतील क्षमता 2,000 पक्षयाांनी िाढविण्यासाठी निीन पक्षी शेडचे बाांर्काम, निीन हॅचर ि सेटरची 
उर्ारणी ि जिैसरुक्षेच्या दृष्ट्टीने Ready Cement Slabs ची 1 वक.मी. लाांबीची 8 फूट उांचीची हर्त उर्ारण्यास 
याव्दारे,  शासनाची ति शासकीय मांजूरी ति दान करण्यात येत आहे. 

 

योजनेची उविष्ट्टे  : 
1. ग्रामीण र्ार्ातील मवहलाांना स्ियांरोजर्ार उपलब्र् करून देणे.  
2. परसातील कुक्कुट पालनास चालना देिून देशी अांडी उत्सपादनास ति ोत्ससाहन देणे. 
3. स्ियांसहायता बचत र्टास बळ देणे ि मवहलाांना अथाजभनाचा स्त्रोत परुविणे .  
4. मवहलाांना आर्थथकदृष्ट्या सक्षम बनविणे. 
5.  ग्रामीण तसचे, शहरी र्ार्ात अांडी ि कुक्कुट माांसाची उपलब्र्ता िाढविणे.  
6. अांडी ि कुक्कुट माांसाच्या उपलब्र्तेद्वारे सांतुवलत आहार उपलब्र् होिून कुटूांबाच ेपोषण चाांर्ल्हया ति कारे 
साध्य करणे. 

योजनेचे स्िरूप :  या योजनेमध्ये खाली नमुद केल्हयाति माणे विविर् तीन घटक योजनाांचा समािशे करण्यात 
येत आहे. 
अ. घटक योजना क्र.1  

मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र, नार्परू या सांस्थेची पक्षी सांर्ोपनाची सद्य:स्स्थतीतील क्षमता 2,000 
पक्षयाांनी िाढविण्यासाठी निीन पक्षी शेडच ेबाांर्काम, निीन हॅचर ि सटेरची उर्ारणी ि जिैसुरक्षेच्या दृष्ट्टीने 
Ready Cement Slabs ची 1 वक.मी. लाांबीची 8 फूट उांचीची हर्त उर्ारणे.  

 

ब. घटक योजना क्र.2  
विदर्भ ि मराठिाडा विर्ार्ातील िावशम, यितमाळ, अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, 

बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, बीड, लातुर, उस्मानाबाद, नाांदेड ि 
हहर्ोली या 19 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 100 बचत (ति वत बचत र्ट 10 मवहला सदस्य)  र्टाांमर्ील एकूण 
19,000 मवहला लार्ार्थ्यांना 16 आठिडयाचे 100 सरु्ारीत देशी जातीच्या (CARI मान्य ) अांड्यािरील कुक्कुट 
पक्षयाांच े50 % अनुदानािर िाटप करणे.  

क. घटक योजना क्र.3.   
 विदर्भ ि मराठिाडा विर्ार्ातील 19 वजल्ह्ाांपकैी िावशम, यितमाळ, हहर्ोली, अमरािती, नार्परू, 
िर्ा, र्ांडारा, चांद्रपरू, र्ोंवदया ि र्डवचरोली या 10 वजल्हहयाांमध्ये ति वत वजल्हहा 1,000 मवहला लार्ार्थ्यांना 100 
अांड्यािरील कोंबड्याांच्या सांर्ोपनासाठी सांरक्षक वनिारा उर्ारणेस्ति 50 % खचभ म्हणजचे ति वत लार्ाथी                     
रु. 5,000/- अनुदान देणे.   
 

योजनेच्या अांमलबजािणीची कायभपद्धती : 
अ. घटक योजना क्र. 1 : मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र, नार्परू सांस्थेचे बळकटीकरण करणे- 
  या घटक योजनेंतर्भत सदर सांस्थेमध्ये जादा 2,000 पक्षयाांची क्षमता िाढविण्याच्या दृष्ट्टीने निीन 
Setter ि Hatcher ची खरेदी विहीत शासकीय पध्दतीचा अिलांब करुन करण्यात यािी. निीन शेडच ेबाांर्काम 
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ि जिैसुरक्षेच्या दृष्ट्टीने Ready Cement Slabs ची  1 वक.मी.  लाांबीची ि 8 फूट उांचीची हर्त सािभजवनक 
बाांर्काम विर्ार्ाकडे वनर्ी िर्भ करून उर्ारण्यात यािी.   
 

ब. घटक योजना क्र. 2 : विदर्भ ि मराठिाडा विर्ार्ातील सिभ वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 1,000 मवहला 
लार्ार्थ्यांना 100 अांड्यािरील कुक्कुट पक्षयाांचे (CARI मान्य / व्यािसावयक लअेर पक्षी) र्ट  50% अनुदानािर 
िाटप करणे-  

सदर घटक योजना क्लस्टर स्िरुपात राबविण्यात यािी. एका ग्राम समूहात क्लस्टर पद्धतीने वकमान 
5 ते कमाल 10 बचत र्टाांची वनिड करून त्सयाांच्या सदस्याांना योजनेचा लार् देण्यात याि.े या अांतर्भत मवहला 
बचत र्टाच्या सदस्याांना ति ार्ान्य देण्यात याि.े या योजनेंतर्भत  वकमान 10 % लार्ाथी अनुसूवचत जातीचे 
आवण 7 % लार्ाथी अनुसूवचत जमातीच ेवनिड करण्यात यािते.  

वनर्ावरत उविष्ट्टाांच्या तुलनेत पात्र लार्ार्थ्यांचे अजभ जास्त सांख्येने ति ाप्त झाल्हयास, वनिड सवमतीद्वारे 
सोडत पद्धतीने लार्ार्थ्यांची वनिड करण्यात यािी. 

वनिड झालेल्हया लार्ार्थ्यांनी बकँ खाते उघडणे आिश्यक आहे. लार्ार्थ्याचा आर्ार क्र. ि PAN क्र 
.सदर बकँ खात्सयाशी सांलग्न करणे बांर्नकारक आहे. लार्ार्थ्याने शासकीय / खाजर्ी अांडी उबिणी कें द्र ि 
कुक्कुट ति क्षेत्रािर उत्सपावदत झालेल्हया 16 आठिडे ियाच्या सुर्ारीत देशी जातीच्या कोंबड्याांची खरेदी 
कराियाची आहे. पक्षयाांच्या खरेदीनांतर सदर लार्ार्थ्यांच्या बकँ खात्सयामध्ये अनुदानाची रक्कम थेट लार् 
हस्ताांतरण (डीबीटी) द्वारे िर्भ करण्यात यािी. िाटप कराियाच्या 16 आठिडे ियाच्या ति वत कुक्कुट पक्षाची 
कमाल हकमत रू.200/- यास अवर्न राहून पक्षाांचे िाटप करण्यात याि.े पक्षाांची हकमत रू.200/- पेक्षा जास्त 
असल्हयास आिश्यक असणारा जास्तीचा वनर्ी लार्ार्थ्यांने अदा कराियाचा आहे. ति वत पक्षी शासकीय 
अनुदानाची कमाल मयादा रू.100/- एिढी असेल.   

 

क. घटक योजना क्र. 3 : िाशीम, यितमाळ, हहर्ोली, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, चांद्रपरू, र्डवचरोली 
ि र्ोंवदया या 10 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 1,000 मवहला लार्ार्थ्यांना 100 अांड्यािरील कोंबड्याांसाठी 
सांरक्षक वनिारा उर्ारण्यासाठी 50 टक्के अनुदान-  

  या घटक योजनेंतर्भत उपरोक्त 10 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 1,000 मवहलाांना 100 
अांड्यािरील कोंबड्याांसाठी सांरक्षक वनिारा उर्ारणी केल्हयानांतर यासाठी अपेवक्षत खचभ रु.10,000/- च्या  
50% म्हणजचे ति ती लार्ाथी रु.5,000/- अनुदानाची  रक्कम सांबांवर्त लार्ार्थ्यांच्या बकँ खात्सयामध्ये थेट लार् 
हस्ताांतरण (डीबीटी)  द्वारे िर्भ करण्यात यािी.  कुक्कुट पक्षाांसाठीच्या सांरक्षक वनिा-याचा आराखडा आयकु्त 
पशुसांिर्भन, पणेु याांनी वनवित करून तो तात्सकाळ क्षेवत्रय अवर्का-याांना  पवरपवत्रत करािा.  कुक्कुट पक्षाांच्या 
सांरक्षक वनिा-यासाठी रू.10,000/- पेक्षा जास्त खचभ होणार असल्हयास, अशा ति करणी शासनाच्या 50 टक्के 
अनुदानाची कमाल मयादा रू.5,000/- असेल. सांरक्षण वनिा-यासाठी जादाचा होणारा खचभ लार्ार्थ्यांनी स्ित:  
कराियाचा आहे.   

लार्ाथी वनिड सवमती- 
घटक योजना क्र. 2 ि 3 साठी लार्ाथींची वनिड खालीलति माणे र्ठीत करण्यात आलेल्हया लार्ाथी 

वनिड सवमतीद्वारे करण्यात यािी.  
वजल्हहावर्कारी        - अध्यक्ष  
वजल्हहा समाज कल्हयाण अवर्कारी / ति वतवनर्ी    - सदस्य  
मवहला ि बालकल्हयाण अवर्कारी / ति वतवनर्ी      - सदस्य  
वजल्हहा रोजर्ार ि स्ियांरोजर्ार अवर्कारी / ति वतवनर्ी   - सदस्य  
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ति कल्हप अवर्कारी , एकास्त्समक आवदिासी विकास ति कल्हप / ति वतवनर्ी  - सदस्य  
वजल्हहा पशुसांिर्भन उपआयकु्त (सांबांवर्त वजल्हहा)    - सदस्य  
सहाय्यक आयकु्त, वजल्हहा पशुसांिर्भन उपआयकु्त कायालय  - सदस्य सवचि   

योजनेचे  सांवनयांत्रण : सदरची योजना सांबांवर्त वजल्हहयाचे वजल्हहा पशुसांिर्भन उपायुक्त याांच्यामाफभ त 
राबविण्यात यािी. सांबांवर्त विर्ार्ाचे ति ादेवशक सहआयकु्त पशुसांिर्भन ि आयकु्त पशुसांिर्भन, पणेु हे अनुक्रमे 
विर्ार्ीय स्तरािर ि राज्य स्तरािर योजनेचे सवनयांत्रण करतील. 

राज्यािरील आर्थथक र्ार : 
अ.क्र. योजनेतील घटक अपेवक्षत एकूण 

खचभ                

(रु. लाखात) 

1 2 3 

1 मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र ,नार्परू सांस्थेचे बळकटीकरण करणे 250.00 

2 विदर्भ  आवण मराठिाडा विर्ार्ातील सिभ एकूण 19 वजल्ह्ामध्ये ति वत वजल्हहा 
100 बचत र्टाांतील ति त्सयेकी 10 लार्ार्थ्यांना ति त्सयेकी 100 अांड्यािरील 
कोंबड्या िाटप करणे 

1900.00 

3 िाशीम, यितमाळ, हहर्ोली, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, चांद्रपरू, 
र्डवचरोली ि र्ोंवदया या 10 वजल्ह्ाांमध्ये ति वत वजल्हहा 1,000 मवहलाांना 100 
अांड्यािरील कोंबड्याांसाठी सांरक्षक वनिारा उर्ारण्यासाठी 50 % अनुदान 
िाटप करणे 

500.00 

एकूण 2650.00 

 
योजनेसाठी निीन लखेावशषभ- ति स्तावित वतनही घटक योजनाांसाठी वनयोजन ि वित्त विर्ार्ाच्या मान्यतेने 
निीन लेखावशषभ ति स्तावित करुन त्सयास मा. महालेखापाल, मुांबई याांची मान्यता ति दान करुन घेण्यात येईल. 
 सदरहू योजनेच्या यशस्िी अांमलबजािणीसाठी आयुक्त पशुसांिर्भन, पणेु याांनी सविस्तर मार्भदशभक 
सूचना सिभ सांबांवर्त क्षेवत्रय अवर्का-याांना तात्सकाळ वनर्भवमत कराव्यात. 
 सदरची योजना राबिून झाल्हयानांतर आयकु्त पशुसांिर्भन, पणेु त्सयाांच्या स्ियांस्पष्ट्ट अवर्ति ायासह 
योजनेचा फलश्रुती अहिाल सहा मवहन्याच्या कालािर्ीत शासनास वनवितपणे सादर करािा. 
 हा शासन वनणभय वित्त विर्ार्ाच्या अनौपचारीक सांदर्भ क्र.348/2019/व्यय-2, वद.13.09.2019 
अन्िये ि त्सयाांच्या सहमतीने वनर्भवमत करण्यात येत आहे. 
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सदरचा शासन वनणभय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्र् 
करण्यात आलेला असनु त्सयाचा सांकेताांक क्र. 201909161231503101 आहे. सदर शासन वनणभय वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करून वनर्भमीत करण्यात येत आहे. 

      महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशाने ि नािाने, 

 

( अनूप कुमार ) 
         ति र्ान सवचि (पदुम) 

ति त, 
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय मुांबई-32. 
2. मा. मांत्री (पदुम) याांच ेखाजर्ी सवचि, मांत्रालय मुांबई-32. 
3. मा. राज्यमांत्री (पदुम) याांच ेखाजर्ी सवचि, मांत्रालय मुांबई. 
4. आयुक्त पशुसांिर्भन, महाराष्ट्र राज्य, औांर्, पणेु 
5. विर्ार्ीय आयुक्त, नार्परू, अमरािती ि औरांर्ाबाद. 
6. वजल्हहावर्कारी, िावशम, यितमाळ, अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, बलुढाणा, चांद्रपरू, 

र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, बीड, लातुर, उस्मानाबाद, नाांदेड ि हहर्ोली 
7. मुख्य कायभकारी अवर्कारी, वजल्हहा पवरषद, िावशम, यितमाळ, अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, 

र्ांडारा, बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, बीड, लातरु, 
उस्मानाबाद, नाांदेड ि हहर्ोली  

8. ति र्ान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नार्परू. 
9. ति र्ान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नार्परू. 
10. ति ादेवशक सहआयुक्त पशुसांिर्भन, नार्परू, अमरािती, औरांर्ाबाद ि लातरू. 
11. वजल्हहा पशुसांिर्भन उपायुक्त, िावशम, यितमाळ, अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, 

बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, बीड, लातुर, उस्मानाबाद, 
नाांदेड ि हहर्ोली  

12. वजल्हहा पशुसांिर्भन अवर्कारी, वजल्हहा पवरषद, िावशम, यितमाळ, अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, 
र्ांडारा, बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, बीड, लातरु, 
उस्मानाबाद, नाांदेड ि हहर्ोली 

13. सहाय्यक आयकु्त पशुसांिर्भन, मध्यिती अांडी उबिणी कें द्र, नार्परू 
14. वजल्हहा कोषार्ार अवर्कारी,  िावशम, यितमाळ, अकोला, अमरािती, नार्परू, िर्ा, र्ांडारा, 

बलुढाणा, चांद्रपरू, र्ोंवदया, र्डवचरोली, औरांर्ाबाद, जालना, परर्णी, बीड, लातुर, उस्मानाबाद, 
नाांदेड ि हहर्ोली 

15. वनिड नस्ती (पदुम-4) 
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