मराठवाडा पॅकेजच्या धर्तीवर पहिल्या टप्यार्त
उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया व सार्तारा
आहि दु स-या टप्यार्त बीड व भंडारा या
हजल््ांमध्ये 02 दे शी / संकरीर्त गाई आहि 02
म्िशींचा गट वाटप करिे िी योजना सन
2017-18 पासून राबहवण्यास प्रशासकीय
मान्यर्ता प्रदान करण्याबाबर्त....
मिाराष्ट्र शासन
कृहि, पशुसंवधधन, दु ग्धव्यवसाय हवकास, मत्सस्यव्यवसाय हवभाग,
शासन हनिधय क्र. संकीिध-2016/प्र.क्र. 238/पदु म-4,
मादाम कामा रोड, िु र्तात्समा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
हदनांक : 16 नोव्िें बर, 2017.
प्रस्र्तावना :गर्त 3 र्ते 4 विापासुन राज्यार्तील कािी हवभागार्त कमी पजधन्यमानामुळे टं चाईची पहरस्स्िर्ती
उद्भवर्त असून या अनुिंगाने शासन स्र्तरावरील हवहवध हवभागांमार्धर्त आवश्यक त्सया उपाययोजना
करण्यार्त येर्त आिेर्त. दु ग्धव्यवसाय, शेळी / मेंढीपालन, अंड्यावरील / मांसल कुक्कुट पक्षी पालन िे
व्यवसाय शेर्तीला पुरक व्यवसाय म्ििूि पुढे येर्त असून, याद्वारे शेर्तकऱयांना िमखास स्वयंरोजगाराचे
व अिाजधनाचे साधन उपलब्ध िोर्त आिे. मराठवाड्यार्तील शेर्तकऱयांना शेर्तीसोबर्तच दू ग्धव्यवसाय िा
शेर्तीपुरक व्यवसाय म्ििून 02 दे शी / संकरीर्त गाई आहि 02 म्िशींच्या गटाचे वाटप करिे, या योजना
राबहवण्यास मंहत्रमंडळाने यापूवीच मान्यर्ता प्रदान केलेली आिे.
हद.10.10.2017 रोजी पार पडलेल्या मंहत्रमंडळाच्या बैठकीर्त मराठवाडा पॅकेजच्या धर्तीवर
जालना हजल््ाप्रमािे पहिल्या टप्यार्त उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया व सार्तारा र्तसेच, दु स-या
टप्यार्त बीड व भंडारा या हजल््ांमध्ये उपरोक्र्त दोनिी योजनांची अंमलबजाविी करण्याचे हनदे श
मंहत्रमंडळाने हदलेले आिे र्त. त्सया अनुिंगाने खालीलप्रमािे शासन हनिधय हनगधमीर्त करण्यार्त येर्त आिे.
शासन हनिधय :मराठवाडा पॅकेजच्या धर्तीवर पहिल्या टप्यार्त उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया व सार्तारा
र्तसेच, दु स-या टप्यार्त बीड व भंडारा या हजल््ांमध्ये 02 दे शी / संकरीर्त गाई आहि 02 म्िशींचा गट
वाटप करिे, या योजना सन 2017-18 पासून राबहवण्यास याद्वारे, प्रशासकीय मान्यर्ता प्रदान
करण्यार्त येर्त आिे .
योजनेचे कायधक्षत्र
े :सन 2017-18 पासून राज्यार्तील उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया व सार्तारा या चार
हजल््ांमध्ये पहिल्या टप्यार्त व बीड व भंडारा या दोन हजल््ांमध्ये दु स-या टप्यार्त सवध प्रवगासाठी
50 टक्के अनुदानावर (Back Ended) पात्र लाभार्थ्यांकरीर्ता योजना राबहवण्यार्त यावी.
योजनेचे स्वरूप :सदर योजना सवध प्रवगासाठी असून लाभािींना 50 टक्के अनुदान (Back ended) दे य असून
सदरचे अनुदान गट स्िापनेच्या पहिल्या विी पहिल्या सिा महिन्यार्त 25 टक्के अनुदान व उवधहरर्त
25 टक्के अनुदान दु स-या सिा महिन्यार्त िेट बँक खात्सयार्त जमा करण्यार्त यावे.
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योजनेअर्त
ं गधर्त दे य अनुदान :प्रत्सयेक लाभािीला 2 दे शी / संकरीर्त दु धाळ गाईंचे ककवा 02 म्िशींचे वाटप करण्यार्त यावे.
सदर योजनेद्वारे सवध प्रवगासाठी प्रत्सयक्ष खचाच्या 50 टक्के र्तिाहप, प्रहर्त गट कमाल मयादा गाय
गटासाठी रू. 56,000/- व म्िैस गटासाठी रु. 66,000/- या प्रमािे अनुदान (Back Ended) अदा
करण्यार्त यावे. सदर अनुदान संबंहधर्त हजल््ाचे हजल्िा पशुसंवधधन उपायुक्र्त यांचेमार्धर्त
लाभार्थ्याच्या बँक खात्सयार्त िेट जमा करण्यार्त यावे. सदर अनुदान राज्यस्र्तरीय योजनेर्तून अदा
करण्यार्त यावे.
(आकडे रूपयार्त)
अ.

गटाचे स्वरूप

खरेदी खचध

क्र.

1

2 दे शी / संकरीर्त गायी

पर राज्यार्तुन

एकूि

एका

वािर्तुक खचध

गटासाठी 50

(रू. 5000/-

टक्के

प्रहर्त

अनुदानासाठी

गाय/म्िैस)

रक्कम

1,02,000/-

10,000/-

1,12,000/-

56,000/-

1,22,000/-

10,000/-

1,32,000/-

66,000/-

(रू. 51,000 प्रहर्त गाय)
2

2 म्िशी (रू. 61,000/प्रहर्त म्िैस)

हनवडलेल्या लाभार्थ्यांना दु ग्धव्यवसायक हवियक प्रहशक्षि :लाभार्थ्यांना संबंहधर्त हजल््ाचे हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त यांचे मार्धर्त 3 हदवसांचे
दु ग्धव्यवसाय हवियक प्रहशक्षि आयोहजर्त करण्यार्त यावे. सदर प्रहशक्षिामध्ये देशी / संकरीर्त दुधाळ
जनावरांच्या जार्ती, म्िशींच्या जार्ती, त्सयांचे संगोपन, हनवारा, आिार, जनावरार्तील माज ओळखिे,
कृहत्रम रेर्तनाचे मित्त्व, कृहत्रम रेर्तनाची योग्य वेळ, हवहवध रोग प्रहर्तबंधक लसीकरि, जंर्तनाशके
पाजिे, गाभि जनावरांची हनगा, वासरांचे संगोपन, हवहवध वैरिीच्या जार्ती इ. बाबींचा समावेश
करण्यार्त यावा.
योजनेस प्रहसद्धी:संबंहधर्त हजल््ाचे हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त यांचे मार्धर्त या योजनांना स्िाहनकहरत्सया
प्रहसध्दी दे ण्यार्त यावी.
दु धाळ जनावरे गटास पशुवद्य
ै कीय सेवासुहवधा :लाभार्थ्यांने नहजकच्या पशुवद्य
ै कीय दवाखान्यामार्धर्त गाई/ म्िशींमध्ये कृहत्रम रेर्तन, हवहवध
रोग प्रहर्तबंधक लसीकरि, जंर्त/बा् हकटक हनमुधलनासाठी उपचार/उपाय योजना इ. करून
घ्यावयाच्या आिेर्त.
दु धाळ जनावरांचा हवमा उर्तरहविे :केंद्र पुरस्कृर्त राष्ट्रीय पशुधन अहभयानांर्तगधर्त पशुधन हवमा योजनेंर्तगधर्त सदर गाई/ म्िशींच्या
गटाचा हवमा उर्तरहवण्यार्त यावा.
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दु धाळ जनावरांचे खाद्य, चारा व व्यवस्िापन :लाभार्थ्यांना वाटप करण्यार्त आलेल्या दु धाळ जनावरांना आवश्यक असलेला वाळलेला
चारा, हिरवी वैरि, पशु खाद्य, खाद्य पुरके यावरील खचध लाभार्थ्याने स्वर्त: करावयाचा आिे.
लाभािी हनवडीचे सवधसाधारि हनकि:1. लाभार्थ्यांकडे चारा उत्सपादनासाठी स्वर्त:ची पुरेशी जमीन उपलब्ध असिे आवश्यक आिे .
2. लाभार्थ्यांकडे दु धाळ जनावरांचा गोठा / मुक्र्त संचार गोठ्यासाठी आवश्यक स्वर्त:ची जागा
असिे आवश्यक आिे .
3. लाभार्थ्याने दु ग्ध व्यवसायाचे प्रहशक्षि घेिे बंधनकारक आिे.
4. शासन स्र्तरावरून वेळोवेळी हनगधमीर्त करण्यार्त आलेल्या मागधदशधक र्तत्त्वांनुसार छोटे कुटु ं ब
संकल्पना अवलंहबिारे कुटु ं ब या योजनेअंर्तगधर्त लाभ घेण्यास पात्र रािर्तील
5. दु ग्ध व्यवसाय करीर्त असलेल्या व हनकिांर्त बसिाऱया लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यार्त यावे.
लाभार्थ्याला दु ग्ध व्यवसायाची आवड असिे आवश्यक आिे .
6. सदर योजनेंर्तगधर्त 3 टक्के हवकलांग र्तसेच, 30 टक्के महिला लाभार्थ्यांना लाभ दे ण्यार्त यावे.
7.

मराठवाडा पॅकेजच्या धर्तीवर राबहवण्यार्त येर्त असलेल्या 20 शेळ्या + 2 बोकड गट वाटप
या योजनेर्त लाभ घेर्तलेला लाभािी प्रस्र्तुर्त योजनेंर्तगधर्त लाभ घेण्यास पात्र राििार नािी.

लाभािी हनवड :या योजनेंर्तगधर्त लाभार्थ्यांची हनवड खालीलप्रमािे गहठर्त सहमर्तीद्वारे करण्यार्त यावी.
1. हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त

- अध्यक्ष

2. हजल्िा पशुसंवधधन अहधकारी, हजल्िा पहरिद

- सदस्य

3. हजल्िा समाज कल्याि अहधकारी

- सदस्य

4. नजीकचे प्रकल्प संचालक आहदवासी हवभाग

- सदस्य

5. हजल्िा दु ग्ध व्यवसाय हवकास अहधकारी / त्सयांचे प्रहर्तहनधी

- सदस्य

6. पशुधन हवकास अहधकारी, (हवस्र्तार) पंचायर्त सहमर्ती

- सदस्य

7. सिाय्यक आयुक्र्त पशुसवंधधन, हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त

- सदस्य सहचव

कायालय
सदर योजनेंर्तगधर्त लाभ हमळण्यासाठी लाभािीनी र्तालुका स्र्तरावरील पंचायर्त सहमर्ती मधील
पशुधन हवकास अहधकारी (हवस्र्तार) यांचेकडे अजध सादर करावा. सदर अजाची छाननी केल्यानंर्तर
अहभप्रायासि लाभार्थ्यांचे अजध पशुधन हवकास अहधकारी हवस्र्तार यांचे कडू न हनवड सहमर्तीच्या
मंजूरीसाठी हजल्िा पशुसव
ं धधन अहधकारी, हजल्िा पहरिद यांचे मार्धर्त हजल्िा पशुसंधधन उपआयुक्र्त
यांचेकडे सादर करण्यार्त यावेर्त.
एका कुटु ं बार्तील केवळ एका लाभार्थ्यासच या योजनेंर्तगधर्त लाभ घेर्ता येऊ शकेल. र्तिाहप, 5
विध कालावधीनंर्तर या योजनेंर्तगधर्त लाभ हमळण्यासाठी अजध करर्ता येईल. लाभािीने िा व्यवसाय
हकमान 3 विे करिे बंधनकारक रािील. र्तसेच, या कालावधी दरम्यान पशुसंवधधन हवभागाचे
अहधकारी गट पडर्ताळिीसाठी आल्यास त्सयांना प्रत्सयक्ष गट दाखहविे बंधनकारक रािील.
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दु धाळ जनावरे गट खरेदी सहमर्ती :प्रस्र्तुर्त योजनेअंर्तगधर्त दु धाळ जनावरांची खरेदी खालील सहमर्तीमार्धर्त करण्यार्त यावी.
1 संबंहधर्त र्तालुक्याचे पशुधन हवकास अहधकारी (हवस्र्तार), पंचायर्त सहमर्ती
2 कायधक्षत्र
े ार्तील पशुवद्य
ै कीय दवाखान्याचे संस्िाप्रमुख
3 गावार्तील प्रािहमक सिकारी दू ध संस्िेचे (असल्यास) सहचव
4 बँक हवमा प्रहर्तहनधी
5 लाभािी.
या योजनेंर्तगधर्त खरेदी करावयाच्या दे शी / संकरीर्त गायी आहि म्िशींचे गट परराज्यार्तून
खरेदी करण्यार्त यावेर्त.
योजना अंमलबजाविी अहधकारी :सदर योजनेचे अंमलबजाविी अहधकारी िे संबंहधर्त हजल््ाचे हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त,
िे रािर्तील. सदर योजनेंर्तगधर्त कोिागारार्तुन हनधी आिहरर्त करून त्सयाचे संहवर्तरि करण्यासाठी
आिरि व संहवर्तरि अहधकारी म्ििून त्सयांना घोहिर्त करण्यार्त येर्त आिे.
बॅक एन्डे ड सबहसडी हवर्तरीर्त करण्यासाठी सहमर्ती :या योजनेंर्तगधर्त एकूि 50 टक्के बॅक एन्डे ड सबहसडी दे य असून, गट स्िापनेच्या पहिल्या
विी पहिल्या सिा महिन्यार्त 25 टक्के व उवधहरर्त 25 टक्के अनुदान दु स-या सिा महिन्यार्त िेट
लाभािीच्या बँक खात्सयार्त जमा करण्यार्त यावे योजनेंर्तगधर्त हनवड झालेल्या लाभािीस बॅक एन्डे ड
सबहसडी हवर्तरीर्त करण्यापूवी प्रत्सयक्ष गटाची पडर्ताळिी करण्यासाठी खालीलप्रमािे सहमर्ती गहठर्त
करण्यार्त येर्त आिे.
1. हजल्िा पशुवद्य
ै कीय सवधहचहकत्ससालय / संबंहधर्त र्तालुक्याचे सहनयंत्रि
करिारे र्तालुका लघुपशुवद्य
ै कीय सवधहचहकत्ससालयाचे सिायक
आयुक्र्त पशुसंवधधन

- अध्यक्ष

2. पशुधन हवकास अहधकारी (हवस्र्तार) पंचायर्त सहमर्ती

- सदस्य

3. कायधक्षत्र
े ार्तील पशुवद्य
ै कीय दवाखान्यावर कायधरर्त संस्िाप्रमुख

- सदस्य सहचव

योजनेचे संहनयंत्रि:1.

योजनेचे हजल्िा पार्तळीवर संहनयंत्रि संबंहधर्त हजल््ाचे हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त

यांचेकडू न करण्यार्त यावे. र्तसेच, हवभागीय पार्तळीवर प्रादे हशक पशुसंवधधन सिआयुक्र्त, आहि राज्य
पार्तळीवर अहर्तहरक्र्त आयुक्र्त पशुसंवधधन, आयुक्र्त पशुसंवधधन कायालय, पुिे यांच्याकडू न करण्यार्त
येऊन र्तसा अिवाल आयुक्र्त पशुसंवधधन, मिाराष्ट्र राज्य, पुिे यांच्या अहभप्रायासि शासनास सादर
करण्यार्त यावा.
2.

लाभािीस पुरवठा करण्यार्त आलेल्या 2 दे शी / संकरीर्त दु धाळ गाईंची ककवा 02 म्िशींची

हवमा पॉलीसी िी लाभािी व पशुधन हवकास अहधकारी (हवस्र्तार), पंचायर्त सहमर्ती यांच्या संयुक्र्त नावे
उर्तरहवण्यार्त यावी.
3.

पशुधन हवकास अहधकारी (हवस्र्तार), पंचायर्त सहमर्ती यांनी हकमान 25 टक्के दु धाळ

जनावरांच्या गटांची पडर्ताळिी करिे आवश्यक आिे . र्तसेच, हजल्िा पशुसंवधधन उपआयुक्र्त आहि
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शासन हनिधय क्रमांकः संकीिध-2016/प्र.क्र. 238/पदु म-4,

हजल्िा पशुसंवधधन अहधकारी, हजल्िा पहरिद यांनी हजल््ार्तील दौऱयाच्या वेळी प्रत्सयेकी हकमान 5
टक्के गटांची पडर्ताळिी करिे क्रमप्राप्र्त रािील.
आयुक्र्त पशुसंवधधन यांनी योजनांच्या अंमलबजाविीसाठी हजल्िाहनिाय लक्षांक, आवश्यक
हनधी, योजना अंमलबजाविीचा कालबध्द आराखडा इ. माहिर्तीसि या योजनेसाठी नहवन लेखाशीिध
शासनास प्रस्र्ताहवर्त करावे.
सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजाविीसाठी आवश्यक त्सया सहवस्र्तर मागधदशधक सुचना
आयुक्र्त पशुसंवधधन यांनी र्तात्सकाळ हनगधमीर्त कराव्यार्त.
सदरचा शासन हनिधय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तस्िळावर
उपलब्ध करण्यार्त आलेला असुन त्सयाचा संकेर्तांक क्र. 201711161535233101 आिे . सदर शासन
हनिधय हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकर्त करून हनगधमीर्त करण्यार्त येर्त आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शाने व नावाने,

Shri Ravindra
Gurav

Digitally signed by Shri Ravindra Gurav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And Adf Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b7263219586c0069b66
1c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav
Date: 2017.11.16 15:39:10 +05'30'

(रकवद्र गुरव)
उप सहचव, मिाराष्ट्र शासन.
प्रर्त,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय मुंबई-32.
2. मा. मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय मुंबई-32.
3. मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय मुंबई-32.
4. आयुक्र्त पशुसंवधधन, मिाराष्ट्र राज्य, औंध, पुिे-7.
5. हवभागीय आयुक्र्त, संबंहधर्त.
6. हजल्िाहधकारी, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड व भंडारा
7. मुख्य कायधकारी अहधकारी, हजल्िा पहरिद, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड
व भंडारा
8. प्रधान मिालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1/2, मिाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर.
9. प्रधान मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े र्ता)-1/2, मिाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर.
10. मुख्य कायधकारी अहधकारी, मिाराष्ट्र पशुधन हवकास मंडळ, पोल्री प्रोजेक्ट कॅम्पस, हक्रशी
नगर, जुना आर.टी.ओ.रोड, अकोला.
11. प्रादे हशक सिआयुक्र्त पशुसंवधधन, (सवध).
12. हजल्िा पशुसंवधधन उपायुक्र्त, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड व भंडारा
13. हजल्िा पशुसंवधधन अहधकारी, हजल्िा पहरिद, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा,
बीड व भंडारा
14. हनवड नस्र्ती (पदु म-4)
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