
ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन सकंल्पने 
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. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय षवकास, मत््यव्यवसाय षवभार् 

शासन शुध्दीपत्रक क्र. कुक्कुट-2019/प्र.क्र.93/पदुम-4, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
षदनांक : 18 नोव्हेंबर, 2019. 

       

वाचा :-  1.  कृषि, पशुसंवधगन, दुग्धव्यवसाय षवकास, मत््यव्यवसाय षवभार्, शासन षनणगय क्र. कुक्कुट-2019/ 
प्र.क्र.93/पदुम-4, षद.16.09.2019. 

             2.  अषतषरक्त आयकु्त पशुसंवधगन, पणेु याचंे पत्र क्र.कुक्कुट-2019/प्र.क्र.107/.10843/पस-ं13 पणेु,   
                   षद.17.10.2019 
 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
वाचा-1 येर्ील षद.16.09.2019 च्या शासन षनणगयातील प.ृ क्र. 2 वरील योजनेचे आर्थर्क षनकि या खालील 

कोष्ट्टकामधील अ. क्र. 2 येर्ील तपशीलामधील प्रषत पक्षी 20.00 षक. गॅ्र. ऐवजी प्रषत पक्षी 2.00 षक. गॅ्र. तसेच, 
त्याखालील दुस-या कोष्ट्टकामधील बाबषनहाय एकूण 34 षजल््ांसाठी योजना खचग या मधील अ. क्र. 1 येर्ील 
34,000 संख्या ऐवजी 34,00,000  व त्या खालील अ. क्र. 2 येर्ील तपशीलामध्ये प्रषतपक्षी 20 षक. गॅ्र. ऐवजी प्रषतपक्षी 
2.00 षक. गॅ्र. आषण 68,000 या संख्ये ऐवजी 68,00,000 असे वाचाव.े 

हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेली असनू, त्याचा सांकेताक क्र. 201911181205089701 असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक षडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

                      ( अनूप कुमार ) 
      प्रधान सषचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय मंुबई 
2. मा. मंत्री (षवजाभज, इमाव व षवमाप्र कल्याण) यांच ेखाजर्ी सषचव, मंत्रालय मंुबई  
3. मा. मंत्री (पदुम) यांच ेखाजर्ी सषचव, मंत्रालय मंुबई. 
4. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांच ेखाजर्ी सषचव, मंत्रालय मंुबई. 
5. मा. षवधानसभा / षवधानपषरिद सद्य, महाराष्ट्र षवधानमंडळ, (सवग ). 
6. प्रधान सषचव, षवत्त षवभार् (व्यय-2 / अर्ग-15) मंत्रालय मंुबई 
7. अपर मुख्य सषचव, (षनयोजन) मंत्रालय मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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                    पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

8. प्रधान सषचव, षवमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मार्ासवर्ग व षवशेि मार्ासवर्ग प्रवर्ग कल्याण  
षवभार् मंत्रालय मंुबई  

9. आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पणेु  
10. मुख्य कायगकारी अषधकारी, षजल्हा पषरिद, (सवग संबषंधत). 
11. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 / 2, महाराष्ट्र, मंुबई / नार्परू. 
12. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मंुबई / नार्परू. 
13. प्रादेषशक सहआयुक्त पशुसंवधगन, (सवग). 
14. षजल्हा पशुसंवधगन उपायुक्त, (सवग संबषंधत)  
15. षजल्हा पशुसंवधगन अषधकारी, षजल्हा पषरिद, (सवग संबषंधत) 
16. बहुजन समाज पाटी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई 
17. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बरॅॅक नं.१, योर्क्षेम समोर, वसंतराव भार्वत  

चौक,  नषरमन पॉईंट, मंुबई 
18. भारतीय कम्युषन्ट पाटी, महाराष्ट्र कषमटी, ३१४, राजभवुन, एस.व्ही.पटेल रोड, मंुबई  
19. भारतीय कम्युषन्ट पाटी (माक्सगवादी), महाराष्ट्र कषमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब षमल पॅलेस, 

वरळी, मंुबई  
20. इंषडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सषमती, षटळक भवन, काकासाहेब       

र्ाडर्ीळ मार्ग, दादर, मंुबई  
21. नॅशनषल्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रसे जनगल मार्ग, नषरमन पॉईटं, मंुबई  
22. षशवसेना, षशवसेना भवन, र्डकरी चौक, दादर, मंुबई  
23. षनवड न्ती (पदुम-4). 
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