ग्रामीण परसातील कुक्कुट पालन आणण
अनुसूणित क्षेत्र / आणिवासी उपयोजना
क्षेत्रामधील

अंगणवाडयातील

मुलांच्या

आहारामध्ये अंडयांिा पुरवठा करणे व
स्वंयरोजगार णनर्ममती करण्याकणरता सन
2017-18 ते 2019-20 या कालावधीत
“स्वयम् प्रकल्प” राबणवण्यास प्रशासकीय
मान्यता प्रिान करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृणि, पशुसंवधधन, िु ग्धव्यवसाय णवकास, मत्सस्यव्यवसाय णवभाग
शासन णनणधय क्र. कुक्कुट-201७/प्र.क्र. 271/पिु म-4,
मािाम कामा रोड, हु तात्समा राजगुरू िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
णिनांक : 29 एणप्रल, 2017.
प्रस्तावनाराज्यातील अनुसूणित क्षेत्रामधील कुटु ं बांिी संतणु लत आहारािी गरज लक्षात घेऊन,
त्सया भागात परसातील कुक्कुट पालन व पशुसंवधधन णवियक इतर योजना राबणवणे तसेि,
स्वयंरोजगार णनर्ममती करणे आणण त्सया कुटु ं बांिे आर्मिक उत्सपन्न वाढणवण्यासाठी सवधसमावेिक
एकात्त्समक योजना राबणवण्यािी बाब व राज्यातील आणिवासी कुटु ं बांना ग्रामीण परसातील
कुक्कुट पालनाव्िारे रोजगार उपलब्ध होऊन अंगणवाडयांमधून पूरक आहाराव्िारे अंडी
पुरणवण्यािी बाब शासनाच्या णविाराधीन होती.
अनुसूणित क्षेत्रातील कुपोिण कमी करण्याच्या दृत्ष्ट्टकोनातून अंगणवाडयातील
मुलांच्या आहारात अंडयांिा पुरवठा करणे व रोजगार णनर्ममती करणे हा या “स्वयम् प्रकल्प”
िा मुख्य उद्देश आहे. या करीता आणिवासी णवकास णवभाग, मणहला व बालकल्याण णवभाग,
पशुसंवधधन णवभाग आणण ग्राम णवकास णवभाग (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान
(उमेि)/णजल्हा ग्रामीण णवकास यंत्रणा) यांनी संयुक्तणरत्सया सिरिा प्रकल्प राबणवणेस्तव
णिनांक १८.४.२०१७ रोजी पार पडलेल्या मंणत्रमंडळ बैठकीत या प्रस्तावास मंणत्रमंडळाने
मान्यता प्रिान केलेली आहे. त्सया अनुिंगाने खालीलप्रमाणे शासन णनणधय णनगधणमत करण्यात
येत आहे.
शासन णनणधय :ग्रामीण परसातील कुक्कुट पालन आणण अनुसूणित क्षेत्र / आणिवासी उपयोजना
क्षेत्रामधील अंगणवाडयातील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांिा पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार
णनर्ममती करण्याकणरता, सन 2017-18 ते 2019-20 या तीन विांच्या कालावधीत “स्वयम्
प्रकल्प” राबणवण्यास यावारारे, शासनािी प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात येत आहे.
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“स्वयम् प्रकल्प” राबणवण्यािे कायधक्षत्र
े :सिरिा स्वयम् प्रकल्प हा घोिीत करण्यात आलेल्या अनुसूणित क्षेत्रांमधील खालील
16 आणिवासी णजल्हयांमध्ये राबणवण्यात यावा.
अ.

णवभाग

क्र.

आणिवासी

णजल्हे

णजल््ांिी संख्या

1

कोकण

3

ठाणे, पालघर व रायगड

2

पुणे

1

पुणे

3

नाणशक

5

नाणशक, अहमिनगर, नंिूरबार, जळगाव व धुळे

4

अमरावती

2

अमरावती व यवतमाळ

5

नागपूर

4

नागपूर, गडणिरोली, गोंिीया व िंद्रपूर

6

लातूर

1

नांिेड

एकूण

16

स्वयम प्रकल्पािे स्वरुप:अनुसूणित क्षेत्र / आणिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 16 णजल्हयांमधील एकूण 104
एकात्त्समक बाल णवकास प्रकल्पांच्या कायधक्षत्र
े ात, प्रत्सयेकी एक युणनट या प्रमाणे 104 मिर
युणनटिी (खाजगी पक्षी संगोपन केद्र) स्िापना करण्यात यावी. अंगणवाडयांतील मुलांिी
संख्या णविारात घेऊन, प्रत्सयेक मिर युणनट यांना सुमारे 417 लाभधारकांना संलग्न करण्यात
यावे. अशा प्रकारे प्रकल्पांतगधत एकूण 43,3६8 कुटु ं बांना लाभ िे ण्यात येईल.
या प्रकल्पांतगधत मिर युणनटिी स्िापना करुन मिर युणनटव्िारे एकणिवशीय िे शी
सुधारीत जातीिे णपल्ले (Low Input Technology Birds) शासकीय / खाजगी कुक्कुट प्रक्षेत्र
येिून प्राप्त करुन घेऊन त्सयांिे संगोपन 4 आठवडे वयापयंत करावयािे आहे. मिर युणनट
धारकांकडू न लाभािींना पक्षी पुरवठा केल्यानंतर पणहल्या टप्प्यात प्रती पक्षी रु. 55/-,
िु स-या टप्प्यात रु. 58/- व णतस-या टप्प्यात रु. 60/- या प्रमाणे रक्कम मिर युणनट
धारकास िे य राहील. शासनाकडील पूवीिे 16 सघन कुक्कुट णवकास गट, नव्याने स्िाणपत
होणारे खाजगी-भाणगिारी तत्सवावरील सघन कुक्कुट णवकास गट आणण कृिी णवज्ञान केंद्रे हे
िे खील मिर युणनट म्हणून या योजनेमध्ये कायध करू शकतील.
प्रकल्पांतगधत णनवडलेल्या प्रत्सयेक कुक्कुटपालक लाभार्थ्यांस पक्षांिा णनवारा
उभारणीस्तव

रु. 1,500/- अनुिान िे य असून, सिरिे अनुिान प्रत्सयक्ष पक्षांिा णनवारा

उभारणीनंतर अिा करण्यात यावे. तसेि, प्रत्सयेक लाभार्थ्यांस 4 आठवडे वयािे 45 पक्षी 100
टक्के अनुिानावर मिर युणनट धारकामार्धत तीन टप्प्यात पणहल्या टप्यात 20 पक्षी, १६
आठवडयानंतर िु स-या टप्यात 15 पक्षी व ३२ आठवडयानंतर णतस-या टप्यात 10 पक्षी वाटप
करण्यात यावे.
पृष्ट्ठ 9 पैकी 2
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प्रकल्पांतगधत णवणवध घटक व आर्मिक णनकि:या प्रकल्पांतगधत णवणवध घटक, प्रमाणक व अंिाजीत णकमंत खालील प्रमाणे राहील.
अ

तपशील

प्रमाणक / ककमत

एकूण

क्र
1

मिर युणनट संख्या

104

104 मिर युणनट

2.

कुक्कुटपालक लाभािीं संख्या

417 लाभािीं प्रती

43368 लाभािी

मिर युणनट
3

पक्षी णनवारा

रु.1500/- प्रती

रु.650.52 लक्ष

कुक्कुटपालक
लाभािीं
4.

पक्षी वाटप


45 पक्षी प्रती लाभािी

एक णिवशीय णपल्लांिी

याप्रमाणे 43368

ककमत-रु.22/-,


लाभािींना

वाहतूक व इतर खिध-

1951560 एवढे पक्षी

रु.2/-,


मतूधक नुकसान - रु.1.50,



4 आठवडयापयंतिे
रु.26/- णकलो- रु.13/ब्रुडींग, औिधे,
लसीकरण,वाहतूक खिधरु.3/-



एकूण ककमत-रु.41.50
म्हणजेि रु.42/-



वाटप करण्यास प्रती
पक्षी ियावयािी
रक्कम

पक्षीखाद्य-500ग्रॅम @)


रु. 1114.56 लक्ष

वरकड खिध (ओव्हरहेड्स)

(मिर युणनट

धारकास पणहल्या
टप्प्यात रु. 55/प्रमाणे, िु सऱ्या टप्प्यात
रु. 58/- प्रमाणे,
णतसऱ्या टप्प्यात
रु. 60/- या प्रमाणे - 3
टप्यात िे य राहील )

35 टक्के-रु.15/5.

मिर युणनट धारकास ियावयािे

रु.60,000 प्रती मिर

अनुिान

युणनट
एकूण

एकूण 43368 लाभाधारकांिे व यंत्रणेिे प्रणशक्षण व क्षमता बांधणी

रु 62.40 लक्ष
रु.1827.48 लक्ष
रु. 282.75 लक्ष

खिध
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इतर आकत्स्मक व तातडीिा खिध, योजना मूल्यमापन व सािीलवार

रु.105.51 लक्ष

खिध (एकूण प्रकल्पाच्या 5 टक्के)
राज्य प्रकल्प समन्वयक कक्ष अंिाजे खिध

रु.40.00 लक्ष
प्रकल्पािा एकूण खिध

(रु. 2110.23 लक्ष
+ रु. 105.51 लक्ष
+ 40.00 लक्ष )
= रु. 2255.74
लक्ष

उपरोक्त प्रमाणे नमूि करण्यात आलेले िर हे सद्य:त्स्ितीत बाजारातील िरांच्या
आधारे गृहीत धरण्यात आलेले आहेत. तिाणप, कुक्कुटपालन व्यवसायात कुक्कुट पक्षी, पक्षी
खाद्य, औिधी व लसी आणण वाहतूक खिध यामध्ये भणवष्ट्यात वाढ झाल्यास उपरोक्त खिाच्या
मानकांमध्ये आवश्यक त्सया सुधारणा करण्यािे अणधकार सणिव / प्रधान सणिव (पिु म) यांना
राहतील.
मिर युणनट लाभधारकािा आर्मिक सहभाग:एका मिर युणनटधारकाने एकूण 417 लाभािींना वेळापत्रकाप्रमाणे तीन टप्प्यात
एकूण 18,765 पक्षी पुरणवणे अपेणक्षत आहे. मिर युणनट धारकास पक्षी संगोपनास येणारा
एकूण खिध रु. 1,50,000/- पैकी रू. 90,000/- बँकेमार्धत कजध ककवा स्वत: उभारावयािा
आहे व सिर प्रकल्पातून रु.60,000/- एक वेळ अनुिान अनुज्ञय
े राहील. सवध आर्मिक
व्यवहार हे िेट लाभ हस्तांतरण (DBT-Direct Benefit Transfer) अंतगधत बँक खात्सयात वगध
करण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार करण्यात यावा.
प्रकल्प व्यवस्िापन कक्ष :अनुसूणित क्षेत्रातील कुपोिण कमी करणे आणण पयायाने बालकांिा णवकास यासाठी
सिर प्रकल्पािे सणनयंत्रण करणे तसेि, प्रकल्पािी अंमलबजावणी करण्यासाठी णवणवध
णवभागांशी सातत्सयाने समन्वय राखणे गरजेिे आहे. यासाठी प्रकल्प व्यवस्िापन कक्ष णनमाण
करणे आवश्यक असून, त्सयािे स्वरुप पुढील प्रमाणे आहे.
(आकडे रुपयात)
अ.क्र

प्रकल्प व्यवस्िापन

संख्या

कक्षातील अणधकारी /

िर महा

अंिाजे

मानधन

प्रवास भत्ता

40,000/-

10,000/-

णनयुक्तीिी पध्ित

कमधिारी
1

प्रकल्प
अणधकारी

व्यवस्िापन

1

सेवाणनवृत्त अिवा
अनुभवी, काम करण्यािी
इच्छा असणारी व्यक्ती,
णनवड करार पध्ितीने
करण्यात यावी.
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2

समन्वयक

1

25,000/-

10,000/-

अनुसूणित क्षेत्रातील
कामािा अनुभव
असलेला असावा. णनवड
करार पध्ितीने करण्यात
यावी.

3

संगणक पणरिालक

1

20,000/-

0

णनवड करार पध्ितीने
करण्यात यावी.



प्रकल्प व्यवस्िापन कक्ष, योजना कालावधीत आयुक्त पशुसंवधधन, महाराष्ट्र
राज्य, पुणे यांिे िेट णनयंत्रणाखाली असेल.



स्वयम् प्रकल्पांतगधत क्षेत्र तसेि, अंमलबजावणी करणाऱ्या तालुका व णजल्हा
स्तरावरील अणधकारी / कमधिारी यांिेशी हा कक्ष णनयणमत संपकात राहील.



िै नंणिन स्तरावर आयुक्त पशुसंवधधन यांना अहवाल सािर करे ल.



प्रकल्पािे णमड टमध ( मध्यावधी) तसेि, अंणतम मूल्यमापन करेल.



प्रकल्पाशी संलग्न इतर काये करेल.

णजल्हास्तरीय प्रकल्प समन्वय सणमती, मिर युणनटधारक व लाभािी णनवड सणमती णजल्हास्तरावर प्रकल्पािे सणनयंत्रण करण्यासाठी तसेि, मिर युणनटधारक व लाभािी
यांिी णनवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे णजल्हास्तरीय प्रकल्प समन्वय सणमती, मिर
युणनटधारक व लाभािी णनवड सणमती गठीत करण्यात येत आहे.
1. णजल्हाणधकारी

:- अध्यक्ष

2. मुख्य कायधकारी अणधकारी, णजल्हा पणरिि

:- सहअध्यक्ष

3. प्रकल्प संिालक, णजल्हा ग्रामीण णवकास यंत्रणा

:- सिस्य

4. सहाय्यक संिालक, समाज कल्याण (राज्यस्तर)

:- सिस्य

5. णजल्हा मणहला व बालकल्याण अणधकारी (राज्यस्तर)

:- सिस्य

6. उपमुख्य कायधकारी अणधकारी (बालकल्याण) णजल्हा पणरिि

:- सिस्य

7. णजल्हा पशुसंवधधन अणधकारी, णजल्हा पणरिि

:- सिस्य

8. प्रकल्प अणधकारी, एकात्त्समक बालणवकास प्रकल्प

:- सिस्य

9. णजल्हा व्यवस्िापक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती
अणभयान (उमेि)

:- सिस्य

10. प्रकल्प अणधकारी, एकात्त्समक आणिवासी णवकास प्रकल्प

:- सिस्य

11. णजल्हा पशुसंवधधन उपआयुक्त

:-सिस्य सणिव
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मिर युणनटधारक व लाभािी णनवडीिे णनकि अ) मिर युणनट धारकािी णनवड स्िाणनक आणिवासी प्रवगातून, शासकीय सघन कुक्कुट
णवकास गट, नव्याने स्िाणपत होणारे खाजगी-भागीिारी तत्सवावरील सघन कुक्कुट
णवकास गट ककवा कृणि णवज्ञान केंद्रे यांच्यामधून करण्यात यावी. तिाणप, अपवािात्समक
पणरत्स्ितीमध्ये योग्य मिर युणनट धारक न णमळाल्यास इतर प्रवगातून त्सयांिी णनवड
करण्यात यावी. लाभािी णनवड करताना 30 टक्के मणहला तसेि, 3 टक्के अपंग
लाभार्थ्यांिी णनवड करण्यात यावी. लाभार्थ्याने या योजनेंतगधत एकिा लाभ घेतल्यानंतर
त्सयाि लाभार्थ्यास अिवा कुटु ं बातील अन्य सिस्यास या योजनेिा पुनश्च लाभ िे य होणार
नाही.
आ) लाभार्थ्यांिा लाभ संबंणधत लाभार्थ्याच्या आधार क्रमांकाला जोडण्यात यावा.
इ) लाभार्थ्यांकडे रणहवासी िाखला व जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
ई) अशाि स्वरुपाच्या अन्य योजनेकरीता आणिवासी उपयोजनेतून णजल्हा स्तरावरुन
णनधी उपलब्ध करुन णिला जातो. त्सयामुळे एकाि लाभार्थ्यास एकाि स्वरुपाच्या योजनेिा
लाभ िोन वेगवेगळया योजनांच्या माध्यमातून णिला जाणार नाही, यािी िक्षता पशुसंवधधन
णवभाग व प्रकल्प अणधकारी, एकात्त्समक आणिवासी णवकास प्रकल्प यांनी घेणे आवश्यक
राहील.
प्रकल्प राबणवण्याबाबतिी कायधपध्िती:I) आणिवासी णवकास णवभाग, मणहला व बालकल्याण णवभाग, पशुसंवधधन णवभाग आणण ग्राम
णवकास णवभाग ( महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान (उमेि) / णजल्हा ग्रामीण णवकास
यंत्रणा) यांच्या संयुक्त सहभागाने प्रत्सयक्षात प्रकल्प राबणवणा-या क्षेणत्रय अणधकाऱ्यांिी
एकणिवसीय कायधशाळा आयोणजत करण्यात यावी.
II) आणिवासी णवकास णवभागाने प्रकल्पासाठी अंडी उत्सपािनापयंतिा आवश्यक णनधी
पशुसंवधधन णवभागास उपलब्ध करुन द्यावा. तिनंतर, अंडी संकलन व णवपणन यासाठीिा
खिध मणहला व बालणवकास णवभागाने करावा.
III)

आणिवासी

णवकास

णवभागाकडू न

अनुसूणित

क्षेत्रातील

णजल्हाणनहाय

प्रकल्प

अंमलबजावणीिे क्षेत्र णनणश्चत (Cluster of villages) करण्यात यावे.
IV) पशुसंवधधन णवभागाकडू न सिर प्रकल्पास प्रणसध्िी िे ऊन मिर युणनट धारकांिे व
लाभार्थ्यांिे अजध मागणवण्यात यावेत, प्राप्त अजातून लाभार्थ्यांिी णनवड यािी तयार करण्यात
यावी. तसेि, मिर युणनट धारक िे खील णनणश्चत करण्यात यावेत.
V)

ग्राम

णवकास

णवभागाकडू न

णनवडलेल्या

लाभधारकांिी

प्रकल्प

पणरियात्समक

(णप्र-ओणरएन्टे शन) माणहतीसाठी एकणिवसीय कायधशाळा आयोजीत करण्यात यावी.
VI) ग्राम णवकास णवभागाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान (उमेि), णजल्हा
पणरिि अिवा णजल्हा ग्रामीण णवकास यंत्रणेमार्धत प्रणशक्षणािे णनयोजन करुन प्रणशक्षण
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आयोणजत करावे. सिर प्रणशक्षणामध्ये कुक्कुटपालन, पक्षांिे व्यवस्िापन णवियक, पक्षी घरटी
बांधकाम इत्सयािीबाबत मागधिशधन समाणवष्ट्ट करण्यात यावे.
VII) ग्राम णवकास णवभागाकडू न समुिाय साधन व्यक्ती / पशुसखी / पशुणमत्र यांिी िे खील
णनवड करण्यात यावी. त्सयांिेकडू न प्रकल्पांतगधत घटकांिी क्षमता बांधणी, कौशल्यवृध्िी करणे
व प्रणशक्षण हे कायध करण्यात यावे.
VIII) पशुसंवधधन णवभागाकडू न प्रणशक्षण व कौशल्यवृध्िीसाठीिा अंिाजपत्रकीय णनधी णजल्हा
पणरिि / महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान (उमेि) / णजल्हा ग्रामीण णवकास यंत्रणा
यांिेकडे वगध करण्यात यावा.
IX) लाभार्थ्यांकडे प्रत्सयक्ष पक्षयांिी घरटी उभारणी केल्यानंतरि मिर युणनटधारकाकडू न तीन
टप्प्यात कुक्कुट पक्षयांिे णवतरण करण्यात यावे.
X) मणहला व बालकल्याण णवभागाकडू न अंगणवाडीच्या माध्यमातून प्रकल्पांतगधत अंडी
संकलन केंद्र णनणश्चती करण्यात यावेत व उत्सपािीत अंडी खरेिी व संकलन / णवतरण / िे यके
अिा करणे इ. कायधवाही िे खील याि णवभागाकडू न करण्यात यावी.
प्रकल्पािे सणनयंत्रंण:तालुकास्तरीय प्रकल्प सणनयंत्रण सणमती तालुकास्तरावर प्रकल्पािे सणनयंत्रण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे तालुकास्तरीय
सणनयंत्रण सणमती गठीत करण्यात येत आहे.
1. गट णवकास अणधकारी

:- अध्यक्ष

2. प्रकल्प अणधकारी, एकात्त्समक बालणवकास प्रकल्प

:- सिस्य

3. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान (उमेि)
तालुका स्तरीय प्रणतणनधी
4. पशुधन णवकास अणधकारी (णवस्तार) पंिायत सणमती

:- सिस्य
:- सिस्य सणिव

प्रकल्प अंमलबजावणी अणधकारी:संबंणधत णजल्हयािे णजल्हा पशुसंवधधन उपायुक्त व उप मुख्य कायधकारी अणधकारी
(बालकल्याण), णजल्हा पणरिि हे सिर प्रकल्पािे अंमलबजावणी अणधकारी राहतील.
राज्यावरील आर्मिक भार:या प्रकल्पािा कालावधी सन २०१७-१८ ते २०१९-२० असा 3 विांिा असून,
प्रकल्पासाठी आवश्यक णनधी राज्यस्तरीय जनजाती क्षेत्र उपयोजनेमधून आणिवासी णवकास
णवभागाकडू न पशुसंवधधन णवभागास िोन विध कालावधीत उपलब्ध करुन िे ण्यात यावा.
यासाठी प्रकल्प खिध रु.1827.48 लक्ष, प्रणशक्षण खिध रु. 282.75 लक्ष, आकत्स्मक खिध
रु.105.51 लक्ष व राज्य समन्वयक कक्ष खिध रु. 40.00 लक्ष, असा एकूण रु. 2255.74 लक्ष
णनधी आवश्यक असून, तो सन २०१७-१८ साठी रु. 11००.०० लक्ष, व सन २०१८-१९ साठी
रु. 1156.०० लक्ष याप्रमाणे आणिवासी णवकास णवभागाकडू न राज्यस्तरीय योजनेंतगधत
उपलब्ध करुन िे ण्यात यावा. खिध केलेल्या णनधीिे उपयोणगता प्रमाणपत्र संबंणधत णजल्हयािे
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णजल्हा पशुसंवधधन उपआयुक्त यांनी संबंणधत प्रकल्प अणधकारी, एकात्त्समक आणिवासी णवकास
प्रकल्प यांना सािर करणे आवश्यक आहे .
प्रकल्पासाठी नवीन लेखाशीिध:सिर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी क्रमांक टी-५ अंतगधत राज्यस्तरीय
जनजाती क्षेत्र उपयोजनेअंतगधत नवीन लेखाशीिध स्वतंत्रपणे कळणवण्यात येईल.
ग्रामीण परसातील कुक्कुट पालन आणण अनुसूणित क्षेत्र / आणिवासी उपयोजना
क्षेत्रामधील अंगणवाडयातील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांिा पुरवठा करणे व स्वंयरोजगार
णनर्ममती करण्याकरीता “स्वयम् प्रकल्प” राबणवण्याच्या अनुिंगाने, आवश्यक त्सया सणवस्तर
मागधिशधक सूिना आयुक्त पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेि, आयुक्त, मणहला व
बालकल्याण णवकास यांनी त्सयांच्या अणधनस्त सवध संबंणधत अणधकाऱ्यांना तात्सकाळ णनगधमीत
कराव्यात.
हा

शासन

संकेतस्िळावर

णनणधय

उपलब्ध

महाराष्ट्र
करण्यात

शासनाच्या
आलेला

www.maharashtra.gov.in
असून,

त्सयािा

संकेतांक

या
क्र.

201704291424346201 असा आहे . सिर शासन णनणधय णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत
करून णनगधणमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Shashank
M. Sathe

Digitally signed by Shashank M. Sathe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture and ADF Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6b4e6443f4621997398029547f71977c2
d89e32e391d622c519f39893078c30b,
cn=Shashank M. Sathe
Date: 2017.04.29 14:26:49 +05'30'

( श. मा. साठे )
उप सणिव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांिे प्रधान सणिव, राजभवन, मलबार णहल, मुंबई
2. मा. मुख्यमंत्री यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
3. मा. मंत्री (णवत्त) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
4. मा. मंत्री (पिु म) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
5. मा. मंत्री (आणिवासी णवकास णवभाग) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
6. मा. मंत्री (मणहला व बाल णवकास) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
7. मा. मंत्री (ग्राम णवकास णवभाग) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
8. मा. राज्यमंत्री (पिु म) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
9. मा. राज्यमंत्री (आणिवासी णवकास णवभाग) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
10. मा. राज्यमंत्री (मणहला व बाल णवकास) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
11. मा. राज्यमंत्री (ग्राम णवकास णवभाग) यांिे खाजगी सणिव, मंत्रालय मुंबई-32.
12. मा. णवधानसभा / णवधानपणरिि सिस्य, महाराष्ट्र णवधानमंडळ, (सवध ).
13. अपर मुख्य सणिव, णवत्त णवभाग (व्यय-2 / अिध-15) मंत्रालय मुंबई-32.
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14. सणिव, आणिवासी णवकास णवभाग,मंत्रालय मुंबई-32.
15. प्रधान सणिव, मणहला व बाल णवकास णवभाग,मंत्रालय मुंबई-32.
16. सणिव, ग्राम णवकास णवभाग,मंत्रालय मुंबई-32.
17. आयुक्त पशुसंवधधन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-7.
18. आयुक्त, आणिवासी णवकास णवभाग, नाणशक
19. आयुक्त, एकात्त्समक बाल णवकास सेवा योजना, नवी मुंबई
20. णवभागीय आयुक्त, (सवध संबणं धत).
21. णजल्हाणधकारी, (सवध संबणं धत).
22. मुख्य कायधकारी अणधकारी, णजल्हा पणरिि, (सवध संबणं धत).
23. अपर आयुक्त, आणिवासी णवकास णवभाग, (सवध संबणं धत).
24. मुख्य कायधकारी अणधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान (उमेि) नवी मुंबई
25. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 / 2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर.
26. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर.
27. प्रािे णशक सहआयुक्त पशुसंवधधन, (सवध).
28. उप मुख्य कायधकारी अणधकारी (बालकल्याण), णजल्हा पणरिि, (सवध संबणं धत).
29. प्रकल्प संिालक, णजल्हा ग्रामीण णवकास यंत्रणा, (सवध संबणं धत).
30. प्रकल्प संिालक, एकात्त्समक बालणवकास प्रकल्प, (सवध संबणं धत).
31. णजल्हा पशुसंवधधन उपायुक्त, (सवध संबणं धत)..
32. णजल्हा पशुसंवधधन अणधकारी, णजल्हा पणरिि, (सवध संबणं धत)
33. गट णवकास अणधकारी, पंिायत सणमती, (सवध संबणं धत)
34. णजल्हा मणहला व बालकल्याण अणधकारी (राज्यस्तर), (सवध संबणं धत)
35. प्रकल्प अणधकारी, एकात्त्समक आणिवासी णवकास प्रकल्प,(सवध संबणं धत)
36. णजल्हा व्यवस्िापक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अणभयान,(सवध संबणं धत)
37. बहु जन समाज पाटी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाि मैिान, मुंबई-०१
38. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रिे श, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव
भागवत िौक, नणरमन पॉईंट, मुंबई-२०
39. भारतीय कम्युणनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कणमटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटे ल रोड, मुंबई ०४
40. भारतीय कम्युणनस्ट पाटी (माक्सधवािी), महाराष्ट्र कणमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब णमल पॅलेस,
वरळी, मुंबई १३
41. इंणडयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रिेश काँग्रेस (आय) सणमती, णटळक भवन, काकासाहे ब
गाडगीळ मागध, िािर, मुंबई २५.
42. नॅशनणलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रवािी भवन, फ्री प्रेस जनधल मागध, नणरमन पॉईंट,
मुंबई २१.
43. णशवसेना, णशवसेना भवन, गडकरी िौक, िािर, मुंबई २८
44. णनवड नस्ती (पिु म-4).
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