
ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन संकल्पने अतंर्गत 
भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ासाठी धनर्र व तत्सम 
जमातीसाठी  75 टक्के अनुदानावर चार आठवडे 
वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या 100 कुक्कुट 
पक्षयांच्या खरेदी व संर्ोपनासाठी अर्गसहाय्य. 
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प्र्तावना :-  
 राज्यातील ग्रामीण भार्ामध्ये कुक्कुट पालन हा परूक व्यवसाय न राहता अर्ाजनाचा ्वतंत्र स्त्रोत म्हणनू 
पढेु येत आहे. पारंपाषरक कुक्कुटपालन पद्धतीला तंत्रज्ञानाची जोड देणे, लाभार्थ्यांच ेकौशल्य षवकषसत करणे, 
कुक्कुट पक्षी व्यव्र्ापनामध्ये सधुारणा करणे आषण संतुषलत आहाराची र्रज लक्षात घेऊन परसातील 
कुक्कुटपालन व पशुसंवधगनषवियक इतर योजना राबषवणे तसचे, ्वयंरोजर्ार षनर्ममती करुन कुटंुबांच ेआर्मर्क 
उत्पन्न वाढषवणे्तव ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालनास चालना देण्यासाठी राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे 
दोन षजल्हे वर्ळून उवगषरत 34 षजल््ांमधील भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम जमातीसाठी 75 
टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सधुारीत देशी प्रजातीचे 100 पक्षी खरेदी व संर्ोपनासाठी अर्गसहाय्य 
परुषवण्याच्या योजनेस मा. मंषत्रमंडळाने षद. 30 जुलै, 2019 रोजी आयोषजत मंषत्रमंडळ बठैकीत मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. त्या अनुिंर्ाने खालीलप्रमाणे शासन षनणगय षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 
 

शासन षनणगय :- 
ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालनास चालना देणेसाठी भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम 

जमातीसाठी 75 टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या 100 पक्षयांच्या खरेदी व 
संर्ोपनासाठी अर्गसहाय्य परुषवणे ही योजना सन 2019-20 मध्ये राबषवण्यास याव्दारे, शासनाची प्रशासकीय 
मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे.  
 

योजनेचे कायगक्षेत्र :-  
राज्यातील मंुबई व मंुबई उपनर्र हे दोन षजल्हे वर्ळता, उवगषरत 34 षजल््ामंधील महार्नर्रपाषलका, 

नर्रपाषलका, नर्रपषरिद, नर्रपंचायत व कटक मंडळे वर्ळून इतर भार्ात ही योजना राबषवण्यात यावी.  
 

योजनेच े्वरुप :- 
 या योजनेंतर्गत प्रत्येक षजल््ामधील भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम जमातीच्या 
1,000 लाभार्थ्यांची षनवड करण्यात यावी. षनवड झालेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यास चार आठवडे वयाच्या सधुारीत देशी 
प्रजातीच्या (CARI Approved Low Input Technology Birds) 100 षमश्र कुक्कुट पक्षयांचा परुवठा करण्यात 
यावा. प्रषत षजल्हा 1,000 याप्रमाणे एकूण 34,000 लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. षनवड 
झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रती पक्षी 2.0 षक. गॅ्र. याप्रमाणे 200 षक. गॅ्र.  या मयादेत कुक्कुट पक्षी खाद्याचा परुवठा 
करण्यात यावा. यासाठी सवग लाभार्थ्यांना प्रकल्प ककमतीच्या 75 टक्के शासकीय अनुदान अनुज्ञये राहील. उवगषरत 
25 टक्के षह्सा लाभार्थ्याने ्वत: उभारावयाचा आहे.  प्रत्यक्ष योजना राबषवतानंा प्रतीपक्षी व खाद्याच्या प्रतीषकलो 
ककमतीमध्ये वाढ झाल्यास अनुदानाव्यतीरीक्तचा खचग लाभार्थ्यांने ्वत: करावयाचा आहे. 
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योजनेचे आर्मर्क षनकि :- 
 या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभाचे बाबषनहाय ्वरुप खालीलप्रमाणे राहील.  

अ. क्र. तपशील संख्या खचग (रुपये) 
1 2 3 4 

1 4 आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या पक्षयाचंी खरेदी 
ककमत 
(प्रती पक्षी रु. 60/- प्रमाणे) 

100 रु. 6,000/- 

2 दोन मषहन्याच ेकुक्कुट पक्षी खाद्य  
(प्रती पक्षी 2 .0  षक  .गॅ्र.  या प्रमाणात)  
दर रु. 30/- प्रती षकलो  

200 षक  .गॅ्र.    रु. 6,000/- 

एकूण प्रकल्प ककमत   रु. 12,000/- 
लाभार्ी षह्सा  रु. 3,000/- 
शासन अनुदान  रु. 9,000/- 

 

बाबषनहाय एकूण 34 षजल्हयांसाठी योजना खचग  

अ. क्र. तपशील संख्या खचग (लाखात) 
1 4 आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या पक्षयाचंी 

खरेदी ककमत  
(प्रती पक्षी रु.60/- प्रमाणे) 

34,000 रु. 2,040 .00 

2 दोन मषहन्याच ेकुक्कुट पक्षी खाद्य  
(प्रती पक्षी 2 .0  षक  .गॅ्र.  या प्रमाणात)  
दर रु. 30/- प्रती षकलो 

68,000  रु. 2,040 .00 

एकूण प्रकल्प ककमत   रु. 4,080.00 
25 टक्के लाभार्ी षह्सा  रु. 1,020.00 
75 टक्के शासन अनुदान  रु. 3,060.00 

 

 

लाभार्ी षनवडीचे षनकि :-  
1. लाभार्ी हा भटक्या जमाती (क) या धनर्र व तत्सम जमाती प्रवर्ातील जात प्रमाणपत्र धारण करणारा 

व 18 ते 60 या वयोर्टातील असावा. 
2. एका कुटंुबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात यावा.  
3. परसातील कुक्कुटपालनासाठी षनवडलेल्या लाभार्थ्याकडे ्वत:ची परेुशी जार्ा असावी. 
4. लाभार्ी षनवडताना भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम जमातीतील 30 टक्के मषहला 

व 3 टक्के षदव्यांर् लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात याव.े  
5. योजनेचा लाभ षमळषवण्यासाठी लाभार्थ्याने करावयाच्या अजाचा नमुना आयकु्त पशुसंवधगन, पणेु यानंी 

षनषित करुन, तो सवग सबंषंधत तालुक्याचे पशुधन षवकास अषधकारी (षव्तार), पंचायत सषमती 
यांच्याकडे उपलब्ध करुन देण्यात यावा.   
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6. पशुधन षवकास अषधकारी (षव्तार), पंचायत सषमती यांनी या योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी षवहीत 
मुदतीत अजग स््वकारुन असे सवग अजग षजल्हा पशुसवंधगन अषधकारी, षजल्हा पषरिद यांच े
षशफारशीसह षजल्हा पशुसवधंगन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली र्ठीत करण्यात आलेल्या षनवड 
सषमतीच्या मान्यतेसाठी षजल्हा्तरीय सषमती यांचकेडे सादर करावते.  

योजना राबषवण्याची कायगपद्धती :-  
सदरची योजना राबषवण्यासाठी संबषंधत षजल्हयाच ेषजल्हा पशुसंवधगन उपआयकु्त यांच्या अध्यक्षतेखाली 

षजल्हा्तरीय सषनयंत्रण सषमती खालीलप्रमाणे र्ठीत करण्यात येत आहे. 
 

1. षजल्हा पशुसंवधगन उपआयकु्त                             : अध्यक्ष  
2. षजल्हा पशुसंवधगन अषधकारी, षजल्हा पषरिद                             : सद्य  
3. सहाय्यक आयकु्त,समाजकल्याण (राज्य्तर )              : सद्य  
4. सहाय्यक आयकु्त पशुसंवधगन   (मध्यवती अंडी उबवणी कें द्र)     

अर्वा, पशुधन षवकास अषधकारी, सघन कुक्कुट षवकास प्रकल्प  
उपलब्ध असल्यास यापकैी एक       : सद्य                  

5. पशुधन षवकास अषधकारी (षव्तार), पंचायत सषमती 
(षजल्हा पशुसंवधगन उपआयकु्त यांनी नामषनदेषशत कराव)े       : सद्य  

6. सहाय्यक आयकु्त पशुसंवधगन                                      
(षजल्हा पशुसंवधगन उपआयकु्त कायालय)      : सद्य सषचव 

 

षजल्हा्तरीय सषनयंत्रण सषमतीची काये :- 
षजल्हयातील भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम जमातीच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात 

तालुकाषनहाय लक्षांक षनषित करुन , प्राप्त पात्र अजातनू सोडत पध्दतीने लाभार्ी षनवड प्रषक्रया पणूग करण्यात 
यावी.  

1. योजनेअंतर्गत लाभार्ींची षनवड प्रषक्रया पणूग झाल्यानंतर तालुका्तरावर एकषदवसीय कुक्कुट 
प्रषशक्षण वर्ाचे आयोजन करण्यात याव.े प्रषशक्षण वर्ासाठी कुठल्याही ्वरुपाची आर्मर्क तरतूद 
उपलब्ध करुन षदली जाणार नाही. 

2. लाभार्ींच्या एकषदवसीय प्रषशक्षणासाठी तालुक्यातील पशुधन षवकास अषधकारी यांच्या सेवा 
उपयोर्ात आणाव्यात.  

3. लाभार्थ्याने प्रषशक्षण पणूग केल्यानंतर ्वखचाने पक्षयासंाठी षनवारा उभारावयाचा आहे. 
4. लाभार्थ्याने पक्षयासाठी षनवारा, कुक्कुट खाद्य व प्रत्यक्ष पक्षयांची खरेदी केल्याची खातरजमा ् र्ाषनक 

पशुवदै्यकीय सं्र्ाप्रमुख व पशुधन षवकास अषधकारी (षव्तार) यांनी संयकु्तषरत्या करून, तसा 
अहवाल षजल्हा पशुसंवधगन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर केल्यानंतरच षजल्हा पशुसंवधगन 
उपआयकु्त देय अनुदान डीबीटीद्वारे (रे्ट लाभ ह्तांतरण पद्धतीने) लाभार्थ्याच्या बकँ खात्यात वर्ग 
करतील. 

5. एखाद्दया तालुक्यात लाभार्ींची संख्या षकमान लाभार्ी संख्येपके्षा कमी आढळून आल्यास, 
षजल्हा्तरीय सषनयंत्रन सषमतीच्या मान्यतेने उवगषरत लक्षांक इतर तालुक्याकडे वर्ग करण्यात येऊ 
शकेल. 
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6. एखाद्या षजल््ात लाभार्थ्यांची संख्या षकमान लाभार्ी संख्येपके्षा कमी आढळून आल्यास, आयुक्त 
पशुसंवधगन, पणेु यांच्या मान्यतेने उवगषरत लक्षयांक इतर षजल््ाकडे वर्ग करण्यात येऊ शकेल. 

कायान्वयण यंत्रणा :-  
सदर योजनेच ेअंमलबजावणी अषधकारी तसचे , आहरण व संषवतरण अषधकारी संबषंधत षजल््ाच ेषजल्हा 

पशुसंवधगन उपआयकु्त हे राहतील. षवभार्ीय ्तरावर सबंषंधत प्रादेषशक सहआयकु्त पशुसंवधगन व राज्याकषरता 
आयुक्त पशुसंवधगन, पणेु हे सषनयंत्रण अषधकारी राहतील. 

योजनेच ेसषनयंत्रण आषण मुल्यमापन :- 
 

ज्या पशुवदै्यकीय सं्रे्च्या कायगक्षेत्रात सदरची योजना राबषवली जाईल,   त्या सं् रे्च्या प्रमुखाने सदर 
योजनेचा 100 टक्के पाठपरुावा करावा. तसचे, रोर्प्रषतबधंक लसीकरण आषण इतर बाबींसाठी लाभार्थ्यांना 
मार्गदशगन कराव.े पशुधन षवकास अषधकारी (षव्तार), पचंायत सषमती यांनी षकमान 50 टक्के र्टाचंी पडताळणी 
करावी. षजल्हा पशुसंवधगन अषधकारी, षजल्हा पषरिद व षजल्हा पशुसंवधगन उपआयुक्त यानंी प्रत्येकी षकमान 10 
टक्के र्टांची पडताळणी करावी.  

प्रादेषशक सहआयकु्त पशुसंवधगन (सवग) यानंी त्यांच्या षवभार्ातील योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुल्यमापन 
अहवाल आयुक्त पशुसंवधगन, पणेु यांना षवत्तीय विग संपल्यावर पढुील तीन मषहन्याच्या आत सादर करावा. आयुक्त 
पशुसंवधगन, पणेु यांनी राज्याचा एकषत्रत मुल्यमापन अहवाल त्यांच्या ्वयं्पष्ट्ट अषभप्रायासह शासनास सादर 
करावा. 
 

योजनेचा षवत्तीय भार :- 
आषदवासी षवकास षवभार्ामाफग त अनुसूषचत जमातींसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धतीवर भटक्या 

जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम जमातीच्या षवकासासाठी षवशेि कायगक्रम राबषवणे या अंतर्गत षवमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती व इतर मार्ासवर्ग व षवशेि मार्ासवर्ग प्रवर्ग कल्याण षवभार्ाने सन 2019- 20 मध्ये 
अर्गसंकल्पीत केलेल्या षनधीमधून या योजनेसाठी रु. 3060.00 लक्ष षनधी उपलब्ध होणार आहे. 
योजनेसाठी नवीन लेखाशीिग :-  

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आयकु्त पशुसंवधगन, पणेु यानंी नवीन लेखाषशिग तात्काळ शासनास 
प्र्ताषवत कराव.े सदर प्र्ताषवत लेखाशीिास, षनयोजन, षवत्त षवभार् व मा. महालेखापाल, मंुबई यांची मान्यता 
प्रदान करुन घेवून तसे कळषवण्यात येईल. 

 

योजना अमंलबजावणी मार्गदशगक सूचना :- 
 

भटक्या जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम लाभार्ींना लाभ देण्याकरीता ग्रामीण भार्ात 
परसातील कुक्कुटपालनाच्या माध्यमातनू  अंडी व मांस उत्पादनात वाढ घडवून आणणे, उच्चतम पोिणमुल्य 
असलेल्या अंड्ांचा मानवी आहारात जा्तीत जा्त समावशे करणे, कुक्कुट मांस उत्पादन वाढषवणे व भटक्या 
जमाती (क) या प्रवर्ातील धनर्र व तत्सम बरेोजर्ारानंा आर्मर्क षवकासाची सधंी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अनुिंर्ाने आवश्यक त्या सषव्तर मार्गदशगक सूचना आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांनी त्यांच्या 
्तरावरुन तात्काळ सवग संबषंधत क्षेत्रीय अषधकाऱ्यानंा षनर्गषमत कराव्यात.  
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सदरचा शासन षनणगय षवमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मार्ासवर्ग व षवशेि मार्ासवर्ग प्रवर्ग 
कल्याण षवभार्, षनयोजन षवभार् व षवत्त षवभार्ाच्या सहमतीने तसेच, षवत्त षवभार्ाच ेअनौपचाषरक संदभग क्र.383 
/ 2019 / व्यय-2, षद. 13.09.2019 अन्वये षनर्गषमत करण्यात येत आहे.   

 

हा शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेला असून, त्याचा साकेंताक क्र. 201909161615373601 असा आहे. सदर शासन षनणगय षडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

                       ( अनूप कुमार ) 
                   प्रधान सषचव (पदुम) 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री यांच ेखाजर्ी सषचव, मंत्रालय मुंबई 
2. मा. मंत्री (षवजाभज, इमाव व षवमाप्र कल्याण) यांच ेखाजर्ी सषचव, मंत्रालय मुंबई  
3. मा. मंत्री (पदुम) यांच ेखाजर्ी सषचव, मंत्रालय मुंबई. 
4. मा. राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय मुंबई. 
5. मा. षवधानसभा / षवधानपषरिद सद्य, महाराष्ट्र षवधानमंडळ, (सवग ). 
6. प्रधान सषचव, षवत्त षवभार् (व्यय-2 / अर्ग-15) मंत्रालय मुंबई 
7. अपर मखु्य सषचव, (षनयोजन) मंत्रालय मुंबई 
8. प्रधान सषचव, षवमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मार्ासवर्ग व षवशेि मार्ासवर्ग प्रवर्ग कल्याण  

षवभार् मंत्रालय मुंबई  
9. आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे  
10. मुख्य कायगकारी अषधकारी, षजल्हा पषरिद, (सवग संबंषधत). 
11. प्रधान महालेखापाल (लखेा परीक्षा)-1 / 2, महाराष्ट्र, मुंबई / नार्पूर. 
12.  प्रधान महालखेापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई / नार्पूर. 
13.  प्रादेषशक सहआयुक्त पशुसंवधगन, (सवग). 
14.  षजल्हा पशुसंवधगन उपायुक्त, (सवग सबंंषधत)  
15.  षजल्हा पशुसंवधगन अषधकारी, षजल्हा पषरिद, (सवग सबंंषधत) 
16.  बहुजन समाज पाटी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 
17.  भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योर्क्षमे समोर, वसंतराव भार्वत  

 चौक,  नषरमन पॉईंट, मुंबई 
18.  भारतीय कम्युषन्ट पाटी, महाराष्ट्र कषमटी, ३१४, राजभवुन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई  
19. भारतीय कम्युषन्ट पाटी (माक्सगवादी), महाराष्ट्र कषमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब षमल पलॅसे, 
       वरळी, मुंबई  
20. इंषडयन नॅशनल काँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश काँगे्रस (आय) सषमती, षटळक भवन, काकासाहेब       

 र्ाडर्ीळ मार्ग, दादर, मुंबई  
21. नॅशनषल्ट काँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनगल मार्ग, नषरमन पॉईंट, मुंबई  
22. षशवसेना, षशवसेना भवन, र्डकरी चौक, दादर, मुंबई  
23.  षनवड न्ती (पदुम-4).  

http://www.maharashtra.gov.in/
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