राज्यात दु ध उत्पादनास चालना दे ण्यासाठी 06/ 04/
02 दु धाळ संकरीत गायी/ म्हशींचे गट वाटप करणे या
नाववन्यपुणण राज्यस्तरीय सवणसाधारण, अनुसुवचत
जाती उपयोजना व आवदवासी उपयोजनेंतणगत
योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधणन, दु ग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववााग
शासन वनणणय क्रमांकः राज्ययो-2012/ प्र.क्र. 159/ पदु म-4
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरू चौक
मंत्रालय ववस्तार, मुंबई-400032
वदनांक : 30 ऑक्टोबर, 2015
वाचा 1) कृवष,

पशुसंवधणन,

दु ग्धव्यवसाय

व

मत्स्यव्यवसाय

ववााग

शासन

वनणणय

क्रमांकः राज्ययो- 2011/ प्र.क्र. 67 /पदु म-4, वद. 01.07.2011.
2) कृवष, पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय ववाागाचा शासन वनणणय क्र. राज्ययो - 2012/ प्र.क्र.
159 / पदु म-4, वद. 31.01.2013.

प्रस्तावना राज्यात दु ध उत्पादनास चालना दे ण्यासाठी 06 दुधाळ संकवरत गायी / म्हशींचे गट वाटप करणे या
नाववन्यपुणण राज्यस्तरीय सवणसाधारण, अनुसुवचत जाती उपयोजना व आवदवासी क्षेत्र उपयोजनेंतणगत योजनेस
वाचा येथील वद. 01.07.2011 व वद. 31.01.2013 च्या शासन वनणणयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात
आलेली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करून ही योजना अवधक प्राावीपणे राबववण्याची
बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणी संदाात वाचा येथील

वद.

01.07.2011 व वद. 31.01.2013 रोजी वनगणमीत केलेले दोन्ही शासन वनणणय अवधक्रवमत करून,
खालीलप्रमाणे शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत आहे .

शासन वनणणयराज्यात दु ग्धोत्पादनास चालना दे ण्यासाठी सहा/चार/दोन संकरीत गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे या
नाववन्यपूणण राज्यस्तरीय योजनांतगणत योजनेस (सवणसाधारण/ अनुसूवचत जाती उपयोजना/ आवदवासी
उपयोजने अंतगणत) याद्वारे , शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. सदरची योजना खालील
सववस्तर तपवशलानूसार राबववण्यात यावी.
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योजनेचे स्वरुप (आर्थथक वनकष) या योजने अंतगणत सहा/चार/दोन संकरीत गायी/म्हशींच्या एका गटाची ककमत खालीलप्रमाणे राहील.
अ. क्र.

बाब

6

जनावरांचा 4 जनावरांचा 2 जनावरांचा

गट

गट

गट

1.

संकरीत गायी/म्हशींचा गट - प्रवत गाय/म्है स 2,40,000/-

1,60,000/-

80,000/-

2.

जनावरांसाठी गोठा

30,000/-

0.00

00.00

3.

स्वयंचवलत चारा कटाई यंत्र

25,000/-

0.00

00.00

4.

खाद्य साठववण्यासाठी शेड

25,000/-

0.00

00.00

5.

5.75  (अवधक 10.03  सेवाकर) दराने 15,184/-

10,125/-

5061/-

1,70,125/-

85061/-

रु. 40,000/- प्रमाणे

तीन वषाचा ववमा
एकूण

3,35,184/-

सवणसाधारण प्रवगातील लाााथींना 6/४/२ दु धाळ जनावरांचा एक गट वाटप करतांना 50 टक्के तर,
अनुसूवचत जाती / जमातीच्या लाााथींना 75 टक्के शासकीय अनुदान अनुज्ञय
े राहील.
खुल्या प्रवगातील लााार्थ्यांना अनुदानाव्यवतवरक्त उवणवरत 50 टक्के रक्कम तसेच, अनुसूवचत जाती
/ जमातीच्या लााार्थ्यांना अनुदानाव्यवतवरक्त उवणवरत 25 टक्के रक्कम स्वत: अथवा बँक / ववत्तीय संस्थेकडू न
कजण रुपाने उाारावी लागेल. बँक / ववत्तीय संस्थेकडू न कजण घेणाऱ्या (खुल्या प्रवगासाठी 10 टक्के लाााथी
वहस्सा व 40 टक्के बँकेचे कजण व अनुसूवचत जाती / जमातीसाठी 5 टक्के लाााथी वहस्सा व 20 टक्के बँकेचे
कजण ) लााार्थ्यांना या योजने अंतगणत प्राधान्य दे ण्यात यावे.
लाााथी वनवडीचे वनकष सवणसाधारण प्रवगातील तसेच अनुसूवचत जाती / जमातीच्या लााार्थ्यांची वनवड खालील घटकांवरून
उतरत्या प्राधान्यक्रमाने करण्यात यावी.

1. मवहला बचत गटातील लाााथी (अ.क्र. 2 ते 3 मधील)
2. अल्प ाूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पयंतचे ाूधारक)
3. सुवशवक्षत बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)

पष्ृ ठ 7 पैकी 2

शासन वनणणय क्रमांकः राज्ययो-2012/ प्र.क्र. 159/ पदु म-4

लाााथी वनवड सवमती लााार्थ्यांची वनवड खालील वजल्हास्तरीय वनवड सवमतीद्वारे करण्यात यावी.
1. वजल्हावधकारी

अध्यक्ष

2. ववशेष वजल्हा समाज कल्याण अवधकारी (राज्यस्तर)

सदस्य

3. प्रकल्प अवधकारी, आवदवासी ववकास ववााग

सदस्य

4. वजल्हा मवहला व बाल कल्याण अवधकारी (राज्यस्तर)

सदस्य

5. वजल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अवधकारी

सदस्य

6. वजल्हा पशुसंवधणन अवधकारी, वजल्हा पवरषद

सदस्य

7. वजल्हा पशुसंवधणन उपआयुक्त

सदस्य सवचव.

योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सवणसाधारण मागणदशणक सुचना, अटी व शती 1. अंमलबजावणी अवधकाऱ्याने या योजनेस वजल्हा मावहती अवधकारी कायालयामार्णत वृत्तपत्रांमधून
प्रवसध्दी द्यावी. तसेच, सवण प्रकारच्या प्रवसध्दी माध्यमाद्वारे त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय व
वजल्हास्तरीय आवण तालुकास्तरीय शेतकरी मेळावे, वात्तीपत्रके, फ़्लेक्स बोडण स इ. द्वारे व्यापक
प्रवसध्दी दे ऊन लाााथींकडू न अजण मागववण्यात यावेत.
2. योजनेचा लाा वमळण्यासाठी लााार्थ्यांने करावयाच्या अजाचा नमुना व त्यासोबत जोडावयाची
इतर आवश्यक कागदपत्रे याचा तपवशल, तसेच, गोठयाचा आराखडा, आयुक्त पशुसंवधणन यांनी
त्यांच्या स्तरावर वनवित करून, तो क्षेवत्रय अवधकाऱ्यांना पाठवावा. तसेच, सदर अजाचा नमुना
आयुक्त पशुसंवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबवं धत वजल्हावधकारी यांच्या कायालयाच्या
संकेतस्थळावर उपलब्ध करावा.
3. लाााथी वनवडताना 30 टक्के मवहला लााार्थ्यांना प्राधान्य दे ण्यात यावे.
4. तालुकास्तरीय अवधकाऱ्यांनी )पशुधन ववकास अवधकारी-ववस्तार) लााार्थ्यांचे अजण स्वीकारुन प्राप्त
झालेले सवण अजण वजल्हा पशुसंवधणन अवधकारी, वजल्हा पवरषद यांचे मार्णत वजल्हास्तरीय लाााथी
वनवड सवमतीच्या मान्यतेसाठी वजल्हा पशुसंवधणन उपआयुक्त यांचेकडे सादर करावेत. प्राप्त
झालेल्या सवण अजांची तारीखवनहाय नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत ठे वण्यात यावी.
5. लााार्थ्यांचे अजण स्वीकारण्यासाठी एका मवहन्याची मुदत दे ण्यात यावी. या मुदतीनंतर अजण
स्वीकारु नयेत. प्राप्त झालेल्या सवण अजांची छाननी करून एका मवहन्याच्या कालावधीत वजल्हा
वनवड सवमतीमार्णत पात्र लााार्थ्यांची वनवड व प्रवतक्षा यादी तयार करण्यात यावी. ज्या लाााथींच्या
वैध अजांचा ववचार त्या आर्थथक वषात आर्थथक तरतुदीं अाावी करता आलेला नाही असे मागील
आर्थथक वषात प्रलंवबत असलेले वैध अजण व पुढील आर्थथक वषात प्राप्त होणारे नवीन अजण हे या
योजनेंतगणत लाााथींची वनवड करण्यासाठी ववचारात घेण्यात यावेत.
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6. वजल्हास्तरीय लाााथी वनवड सवमतीने वनवड केलेल्या लााार्थ्यांची यादी आयुक्त पशुसंवधणन
तसेच ,संबंवधत वजल्याचे वजल्हावधकारी आवण वजल्हा पशुसंवधणन उपायुक्त यांच्या कायालयाच्या
सूचना र्लकावर तसेच, संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दे ण्यात यावी व वनवड झालेल्या
लााार्थ्यांना त्याबाबत कळववण्यात यावे.
7. योजनेसाठी लााार्थ्यांची वनवड झाल्यानंतर लााार्थ्यांनी एक मवहन्याच्या कालावधीत लाााथी
वहश्याची रक्कम अथवा बँकेचे कजण उाारणे आवश्यक राहील. असे न केल्यास, प्रवतक्षा सूचीवरील
पुढील लाााथीस या योजनेचा लाा दे ण्यात यावा.
8. एका कुटू ं बातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाा दे ण्यात यावा. या योजनेंतगणत लाा वदलेल्या
लाााथीस पून्हा सदर योजनेचा लाा दे ण्यात येऊ नये.
9. ही योजना शक्यतो क्लस्टर स्वरुपात आवण अस्स्तत्वातील / प्रस्ताववत दू ध संकलन मागावरील
गावांमध्ये राबववण्यात यावी व त्यानूसार लाााथींची वनवड करण्यात यावी.
10. या योजनेमध्ये वाटप करावयाची दू धाळ जनावरे प्रवतवदन 10 ते 12 वलटर दू ध उत्पादन असलेल्या
एच एर्, जसी या संकवरत गायी तसेच, मुऱ्हा व जार्राबादी या सुधावरत जातीच्या म्हशी दु सऱ्या
/ वतसऱ्या वेतातील असाव्यात. त्या शक्यतो 1-2 मवहन्यांपूवी व्यालेल्या असाव्यात.
11. दु धाळ जनावरांची खरेदी खालील सवमतीद्वारे करण्यात यावी. दु ाती जनावरे लााार्थ्यांच्या
पसंतीने खरेदी करावीत.
दु धाळ जनावरे खरेदी सवमती :
1) संबंवधत तालुक्याचे पशुधन ववकास अवधकारी (ववस्तार), पंचायत सवमती.
2) कायणक्षत्र
े ातील पशुवद्य
ै कीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख (सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधणन/
पशुधन ववकास अवधकारी / सहाय्यक पशुधन ववकास अवधकारी / पशुधन पयणवक्ष
े क)
3) गावातील प्राथवमक सहकारी दु ध संस्थेचे प्रवतवनधी .
4) बँक प्रवतवनधी .
5) ववमा प्रवतवनधी.
6) लाााथी .
12. दू ात्या संकरीत गायी / म्हशींची खरेदी शक्यतो राज्याबाहेरून करण्यात यावी. त्यानूसार
आवश्यक ते वनयोजन करावे.
13. या योजनेअंतगणत वाटप करण्यात येणाऱ्या दू धाळ जनावरांचा लाााथी व संबंवधत वजल्यातील
वजल्हा पशुसंवधणन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने 3 वषांसाठी ववमा उतरववण्यात यावा.
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14. योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत झाल्यास ववम्याच्या पैशातून व खात्याच्या संमतीने लाााथीस
दु सरे जनावर खरेदी करून पुरववण्यात यावे.
15. सदर योजना राबववतांना प्रथमत: तीन / दोन / एक दू धाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यात यावा व
सहा मवहन्यांनतर ककवा सदरची दू ाती जनावरे आटल्यानंतर (यामधील जो कालावधी कमी असेल
तदनंतर) उवणरीत तीन / दोन / एक दू धाळ जनावर पुरववण्यात यावे.
16. या योजनेंतगणत लाा वदलेल्या लाााथींची यादी संबंवधत पशुधन ववकास अवधकारी (ववस्तार) यांनी
कायणक्षत्र
े ातील पशुवद्य
ै कीय संस्था व संबंवधत ग्रामपंचायत यांचे स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी.
पशुधन ववकास अवधकारी (ववस्तार) यांनी तसेच, कायणक्षत्र
े ातील पशुवद्य
ै कीय संस्थांनी लाााथींची
नोंद पशुधनाच्या तपवशलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व पाठपूरावा करावा.
17. दू धाळ जनावरांचे वाटप केलेले लाााथी ज्या पशुवद्य
ै कीय दवाखान्याच्या कायणक्षत्र
े ातील असतील,
त्या तालुका लघुपशुवद्य
ै कीयसवणवचवकत्सालयाचे सहायक आयुक्त पशुसंवधणन, पशुवद्य
ै कीय
दवाखान्यावरील पशुधन ववकास अवधकारी / सहायक पशुधन ववकास अवधकारी / पशुधन
पयणवक्ष
े क यांचेद्वारे सदर दू धाळ जनावरांना आरोग्यववषयक आवण पैदासीच्या सू ववधा उपलब्ध
करून दे ण्यात याव्यात व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. तसेच, सदर अवधकारी /
कमणचाऱ्यांमार्णत दर वतमाहीस वाटप केलेल्या दू धाळ जनावरांच्या लाााथी / पशुपालकांच्या घरी
जाऊन 100 टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल पशुधन ववकास अवधकारी (ववस्तार)
यांचेमार्णत ववरष्ट्ठांस सादर करण्यात यावा.
18.

पशुधन ववकास अवधकारी (ववस्तार) यांनी तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण दू धाळ जनावरांच्या

25 टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. तसेच, वजल्हा पशुसंवधणन अवधकारी, वजल्हा
पवरषद व वजल्हा पशुसंवधणन उपायुक्त यांनी वजल्यात वाटप केलेल्या एकूण दूधाळ जनावरांपैकी
प्रत्येकी 10 टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व तसा अहवाल ववरष्ट्ठ कायालयास सादर
करावा.
19. योजना कालावधी संपल्यानंतर 6 मवहन्यांनी आयुक्त पशुसंवधणन हे प्रत्येक ववाागासाठी संबंवधत
ववाागाचे प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसंवधणन यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती नेमून या योजनेचे
मुल्यमापन करतील. या अहवालानूसार आयुक्त पशुसंवधणन त्यांच्या अवाप्रायासह सदर योजनेचा
मुल्यमापन अहवाल शासनास सादर करतील.
20. लाााथीस हा व्यवसाय वकमान 3 वषण करणे आवश्यक राहील.
21. लाााथींनी योजनेंतगणत वदलेल्या शासवकय अनुदानाचा गैरवववनयोग केल्याचे वनदशणनास
आल्यास, अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसूली ,महसूली कायणपध्दीने लाााथींकडू न करण्यात
यावी.
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22. या योजनेंतगणत वनवडलेल्या लााार्थ्यांकडू न घ्यावयाच्या बंधपत्राचा प्रारुप शासन वनणणयातील
तरतूदी ववचारात घेऊन आयुक्त पशुसंवधणन यांनी त्यांच्या स्तरावर अंवतम करून तो क्षेत्रीय
अवधकाऱ्यांना पाठववण्यात यावा.
23. लााार्थ्यांकडे सहा / चार / दोन दूधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पूरेशी जागा उपलब्ध
असावी.
24. लााार्थ्यांने दु ग्ध व्यवसाय ,गो / म्हैस पालन ववषयक प्रवशक्षण घेणे आवश्यक राहील.
25. दू धाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतुकीचा संपूणण खचण लााार्थ्याने करावा.
26. लााार्थ्याने ववहीत नमून्यात बंधपत्र करून दे णे आवश्यक राहील.
27. सदर योजनेचे अंमलबजावणी अवधकारी तसेच, आहरण व संववतरण अवधकारी वजल्याचे वजल्हा
पशुसंवधणन उपायुक्त राहतील. ववाागीय स्तरावर संबंवधत प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसंवधणन व
राज्याकवरता आयुक्त पशुसंवधणन हे संवनयंत्रण अवधकारी राहतील.
28. या योजनेसाठी ववत्तीय कजण पुरवठयासाठी आवश्यक तरतूद संबंवधत वजल्याच्या पोटे स्न्शयल
कलक्ड क्रेवडट प्लान )Potential Linked Credit Plan (मध्ये करणेबाबत आयुक्त पशुसंवधणन यांनी
त्यांच्या स्तरावरून सवण संबंवधतांना सूचना दे ण्यात याव्यात.
29. सदरची योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर तसेच, दु ग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपुणण असलेले पुणे,
सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापूर व अहमदनगर हे वजल्हे वगळू न उवणरीत सवण वजल्यांमध्ये
राबववण्यात यावी. तथावप, दु ष्ट्काळग्रस्त / टं चाईग्रस्त वजल्यांमध्ये ज्या वठकाणी ओवलताच्या सोयी
आहेत व चाऱ्याची उपलब्धता आहे , अशा ाागांमधील लाााथींना लाा दे ण्यात यावा.
30. सदर योजनेच्या आर्थथक वनकषांच्या अधीन राहू न योजना यशस्वीपणे राबववण्याकवरता आवश्यक
त्या इतर मागणदशणक सूचना, आयुक्त पशुसंवधणन यांनी त्यांच्या स्तरावरून क्षेवत्रय अवधकाऱ्यांना
तात्काळ वनगणवमत कराव्यात.
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201510301548235801 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Shashank
Madhav Sathe

Digitally signed by Shashank Madhav Sathe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Deputy
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=11a06bf85893554ac5cded657c0f1435af
29a0ad118fb759493176e40002b178, cn=Shashank
Madhav Sathe
Date: 2015.10.30 15:54:17 +05'30'

(श. मा. साठे )
उपसवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालांचे सवचव, राजावन, मुंबई.
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2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. सवण मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक,
4. सवण ववधानसाा / ववधानपवरषद सदस्य
5. सवण मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवती कायालय
6. प्रधान महालेखापाल (लेखापवरक्षा) -1/2 महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर.
7. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) -1/2 महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर.
8. महासंचालक, मावहती व जनसंपकण महासंचालनालय (05 प्रती)
9. मुख्य सवचवांचे उपसवचव, मंत्रालय, मुंबई.
10. प्रधान सवचव, ववत्त ववााग, मंत्रालय, मुंबई.
11. अपर मुख्य सवचव, वनयोजन ववााग, मंत्रालय, मुंबई
12. प्रधान सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववााग, मंत्रालय, मुंबई
13. प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववााग, मंत्रालय, मुंबई.
14. सवचव, मवहला व बाल कल्याण ववााग मंत्रालय, मुंबई
15. सवचव, रोजगार व स्वयंरोजगार ववााग, मंत्रालय, मुंबई
16. आयुक्त पशुसंवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 7. (05 प्रती)
17. वजल्हावधकारी (सवण),
18. मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवण)
19. संचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई
20. प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसंवधणन, (सवण).
21. वववधमंडळ ग्रंथालय (10 प्रती)
22. उपसंचालक, लेखा व कोषागारे , कोकण ववााग, कोकण ावन, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर,
औरंगाबाद, नावशक व अमरावती.
23. वजल्हा पशुसंवधणन उपायुक्त, (सवण)
24. वजल्हा पशुसंवधणन अवधकारी, वजल्हा पवरषद, (सवण).
25. वजल्हा कोषागार अवधकारी (सवण)
26. वनवड नस्ती पदु म-4.
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