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योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष
योजना" या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन
योजना सुरू करण्यास मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्गन, दु ग्र्व्यवसाय िवकास व मत्स्यव्यवसाय िवाार्
शासन िनर्गय क्रमांकः पिवआ-1017/प्र.क्र.65/पदु म-3
मादाम कामा मार्ग, हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
िदनांक: 2 जून, 2017
प्रस्तावना :राज्यातील र्नर्र व तत्सम जमातींमर्ील सुमारे 1 लाख मेंढपाळांकडू न मेंढीपालन हा
व्यवसाय केला जातो. र्नर्र व तत्सम जमातींमर्ील समाज सामािजक, आर्थिक व शैक्षिर्कदृष्ट्टया
मार्ास असल्यामुळे या समाजास ाटक्या जमाती (ाज-क) या मार्ास प्रवर्ामध्ये समािवष्ट्ट करून,
त्यांना मार्ासवर्ीयांच्या सवलती राज्य शासनाने लार्ू केलेल्या आहेत. सध्या राज्यातील मेंढपाळ
िविवर् ऋतूनुसार मेंढयांसाठी जेिे चारा उपलब्र् होईल अशा िविवर् िठकार्ी ाटकंती करुन मेंढयांचे
पालन पोषर् करण्याचा व्यवसाय करीत आहेत.
2.

राज्यातील मेंढ्ांच्या संख्येत होर्ारी प्रार्ितक घट, घटीची कारर्े, मेंढ्ांपासून िमळर्ाऱ्या

मांस व दु र्ाचा उच्च दजा, तसेच दूर् व लोकर उत्पादनापासून िनमार् होर्ाऱ्या रोजर्ारांची संर्ी या
पार्श्गाम
ू ीवर राज्यातील ाटक्या जमाती (ाज-क) या मेंढपाळ समाजास सामािजक, शैक्षिर्क व
आर्थिक स्िैयग िमळवून दे ण्याच्या दृष्ट्टीने मेंढीपालन या पारंपािरक व्यवसायास प्रोत्साहन दे ण्याची
आवश्यकता िनमार् झालेली आहे.
3.

मा. मंत्री (िवत्त) यांनी सन 2017-18 चा अिगसंकल्प िवर्ीमंडळात सादर करताना

िद. 18 माचग, 2017 रोजी "राज्यात मेंढी पालनास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर
मेंढीर्टाचे वाटप करर्े" ही नवीन योजना सुरू करण्याची घोषर्ा केली असून,
ती खालील प्रमार्े आहे:"राज्यात मेंढी पालनास प्रोत्साहन िमळण्यासाठी पारंपािरक मेंढी पालन करर्ाऱ्या लााार्थ्यांना
75 टक्के अनुदानावर मेंढी र्टाचे वाटप करण्यात येईल. यासाठी आवश्यकतेनुसार िनर्ी उपलब्र्
करुन दे ण्यात येईल. योजनेची फलश्रुती लक्षात घेऊन व्याप्ती वाढिवण्याबाबत नंतर िवचार
करण्यात येईल."
4.

मा.मंत्री (िवत्त) यांच्या उक्त घोषर्ेच्या अनुषंर्ाने राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत "राजे यशवंतराव

होळकर महामेष योजना" या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सन 2017-18 या आर्थिक
वषापासून राबिवण्यासाठी िदनांक- 22 मे,2017 रोजी झालेल्या मंित्रमंडळाच्या बैठकीत
मंित्रमंडळाने मान्यता िदलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राज्यात राबिवण्याची बाब शासनाच्या
िवचारार्ीन होती. त्या अनुषंर्ाने खालीलप्रमार्े शासन िनर्गय िनर्गिमत करण्यात येत आहे.
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शासन िनर्गय:5. "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना" या नावाने खालील 6 मुख्य घटकांसह नवीन
योजना सन 2017-18 या आर्थिक वषापासून राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनर्र हे 2 िजल्हे
वर्ळता उवगरीत 34 िजल्यात राबिवण्यासाठी याद्वारे शासन मान्यता दे त आहे.
6.

योजनेचे उद्देश :-

(1) राज्यातील ाटकंती करर्ारे मेंढपाळ पारंपािरक पद्धतीने करीत असलेल्या मेंढीपालन या
व्यवसायापासून त्यांना शार्श्त उत्पन्नाचा स्त्रोत िनमार् करून दे र्े व त्याद्वारे त्यांचा सामािजक व
आर्थिक स्तर उं चावण्यास मदत करर्े.
(2) राज्यामध्ये अर्गबंिदस्त बंिदस्त मेंढीपालन व्यवसायास चालना दे र्े.
(3) मेंढीपालनाचा पारंपािरक व्यवसाय असर्ाऱ्या समाजातील युवकांना रोजर्ाराची संर्ी
उपलब्र् करून दे र्े.
(4) दरडोई प्रती वषग प्रत्येक व्यक्तींच्या आहारामध्ये आवश्यक असर्ाऱ्या मांसाच्या उपलब्र्तेमध्ये
वाढ करर्े.
(5) राज्यामर्ील सातत्याने कमी होत असलेल्या मेंढ्ांच्या संख्येमध्ये वाढ करून, राज्याच्या कृिष
व संलग्न क्षेत्रातील स्िूल उत्पन्न वाढीच्या दराचे उिद्दष्ट्ट साध्य करण्यास मदत करर्े.
(6) उच्च प्रतीच्या सुर्ारीत नर मेंढ्ांद्वारे पारंपािरक प्रजातीच्या मेंढ्ांची अनुविं शकता सुर्ारर्े.
(7) उन्हाळ्याच्या व टं चाईच्या कालावर्ीमध्ये चारा अत्यंत कमी प्रमार्ात उपलब्र् असल्याने,
मेंढ्ांच्या वजनात घट होते. त्याचप्रमार्े मेंढपाळांची ाटकंती वाढते, यासाठी स्िायी स्वरुपाच्या
ठार्बंद पध्दतीने मेंढीपालन करण्यासाठी मेंढपाळांना आकर्थषत करुन त्यांना स्िैयग िनमार् करुन
दे र्े.
(8) राज्यामध्ये जास्तीत जास्त सुर्ारीत प्रजातीच्या मेंढ्ांचा प्रसार करण्यावर ार दे र्े.
7.

योजनेचे स्वरूप-

सदर योजना केवळ ाटक्या जमाती (ाज-क) या प्रवर्ातील लााार्थ्यांना लार्ू असेल.
(अ) पायााूत सोई-सुिवर्ेसह 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर असा मेंढी र्ट वाटप:(1) या योजनेमध्ये सन 2017 -18 या आर्थिक वषापासून 20 मेंढया + 1 मेंढानर असा मेंढी र्ट
मुलाूत सुिवर्ेसह एकूर् 1000 लााार्थ्याना वाटप करर्े. सदर योजनेमध्ये 75 टक्के िहस्सा
राज्य शासनाचा व 25 टक्के िहस्सा लााार्थ्याचा असेल.
(2) सदर योजनेअंतर्गत 20 मेंढया + 1 मेंढानर या स्िायी स्वरुपाचे 500 मेंढी र्ट व स्िलांतरीत
स्वरुपाचे 500 मेंढी र्ट असे एकूर् 1000 मेंढी र्टाचे वाटप करण्यात येईल.
(3) 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर या स्िायी मेंढी र्टाची एकूर् ककमत रु. 3,33,000 - आिर्
स्िलांतरीत मेंढी र्टाची एकूर् ककमत रु. 2,02,500 - राहील.
(4) 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर या स्िायी मेंढी र्टाच्या ककमती मर्ील 25 टक्के िहस्सा म्हर्जे
रु. 83,250 - आिर् स्िलांतरीत मेंढी र्टाच्या ककमती मर्ील 25 टक्के िहस्सा
रु. 50,625 - एवढी रक्कम स्विहस्सा म्हर्ून लाार्ारकाने ारावयाची आहे. उवगिरत
75 टक्के रक्कम स्िायी र्टासाठी रु. 2,49,750 - आिर् स्िलांतरीत र्टासाठी
रु. 1,51,875 - एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञय
े असेल.
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(5) या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात येर्ाऱ्या मेंढ्ांची ककमत, मेंढी रु. 8000 - व नर मेंढा
रु. 10000 - याप्रमार्े असेल. तिािप, िजवंत वजनानुसार लाार्ारकाने िनवडलेल्या मेंढयांची
ककमत त्यापेक्षा जास्त होत असल्यास, जास्त होर्ारी रक्कम लाार्ारकास स्वत: ारावी लार्ेल.
त्यासाठी शासनाचे कोर्तेही अनुदान अनुज्ञय
े राहर्ार नाही.
(6) या संदाातील बाब िनहाय खचाचा तपशील सोबतच्या िववरर्पत्र "अ" मध्ये दशगिवल्याप्रमार्े
राहील.
(ब) सुर्ारीत प्रजातीच्या नर मेंढ्ांचे वाटप:(1) या योजनेतंर्गत पिहल्या टप्प्यात 5340 सुर्ारीत जातीच्या नर मेंढयाचे वाटप करण्यात येईल.
(2) सुर्ारीत प्रजातीच्या एका नर मेंढ्ाची ककमत रु. 10,000 - एवढी असेल. सदर ककमती
मर्ील 25टक्के िहस्सा म्हर्जे रु. 2,500 - एवढी रक्कम स्विहस्सा म्हर्ून लाार्ारकाने
ारावयाची आहे , आिर् उवगिरत 75टक्के िहस्सा म्हर्जे रु. 7,500 - एवढ्ा रकमेचे शासनाचे
अनुदान अनुज्ञय
े असेल.
(3) या योजनेंतर्गत वरील मेंढी र्ट योजनेचे लााािी नसलेल्या व ज्यांच्याकडे स्वत:च्या 20 ककवा
त्यापेक्षा अिर्क परंतु 40 पेक्षा कमी मेंढ्ा आहेत, अशा लााार्थ्यांना 1 नर मेंढा, 40 ककवा त्यापेक्षा
अिर्क परंतु 60 पेक्षा कमी मेंढ्ा आहेत, अशा लााार्थ्यांना 2 नर मेंढे, 60 ककवा त्यापेक्षा अिर्क
परंतु 80 पेक्षा कमी मेंढ्ा आहेत, अशा लााार्थ्यांना 3 नर मेंढे, 80 ककवा त्यापेक्षा अिर्क परंतु
100 पेक्षा कमी मेंढ्ा आहेत, अशा लााार्थ्यांना 4 नर मेंढे आिर् 100 ककवा त्यापेक्षा अिर्क मेंढ्ा
आहेत, अशा लााार्थ्यांना 5 नर मेंढ्ांचे वाटप करण्यात येईल.
(4) या योजनेंतर्गत पुण्यश्लोक अिहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी िवकास महामंडळाच्या
िनयंत्रर्ाखालील प्रक्षेत्रावरील उपलब्र् असलेले नर मेंढे वाटप करण्यात येतील. तसेच
आवश्यकतेनुसार महात्मा फुले कृिष िवद्यापीठ, राहू री यांच्याकडील मेष प्रकल्पांतर्गत
उपलब्र् असलेले नर मेंढे (दख्खनी, माडग्याळ इ.) घेण्यात येतील. त्याचप्रमार्े स्िािनक सुर्ारीत
जातीचे ककवा इतर राज्यातील ककवा िवदे शी नर मेंढे आवश्यकतेप्रमार्े उपलब्र् करुन वाटप
करण्यात येतील.
(क) मेंढीपालनासाठी पायााूत सोई-सुिवर्ा उपलब्र् करुन दे ण्यासाठी अनुदान वाटप:(1) वरील मेंढी र्ट योजनेचे लााािी नसलेल्या, व ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्ा आहेत, अशा
मेंढपाळास 75 टक्के अनुदान तत्वावर मेंढीपालनासाठी पायााूत सोई-सुिवर्ा उपलब्र् करुन
दे र्े.
(2) सदर योजनेंतर्गत स्वत:च्या 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर अशा एकूर् 21 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा
अिर्क परंतु 40 मेढ्ांपक्ष
े ा कमी अशा मेंढ्ांच्या स्िायी स्वरुपाचे मेंढीपालन करर्ाऱ्या 50
लााार्थ्यांना व स्िलांतरीत स्वरुपाचे मेंढीपालन करर्ाऱ्या 450 लााार्थ्यांना, अशा एकूर् 500
लााार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात येईल.
(3) सदर योजनेंतर्गत स्वत:च्या 40 मेंढ्ा + 2 मेंढानर अशा एकूर् 42 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा अिर्क
मेंढ्ांचे स्िायी स्वरुपाचे मेंढीपालन करर्ाऱ्या 50 लााार्थ्यांना व स्िलांतरीत स्वरुपाचे
मेंढीपालन करर्ाऱ्या 450 लााार्थ्यांना अशा एकूर् 500 लााार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात
येईल.
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(4) 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर अशा एकूर् 21 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा अिर्क परंतु 40 मेढ्ांपेक्षा कमी
अशा मेंढ्ांच्या स्िायी स्वरुपाच्या आिर् स्िलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरिवण्यात
येर्ाऱ्या पायााूत सोई-सुिवर्ांची एकूर् ककमत अनुक्रमे रु. 1,63,000 - आिर् रु. 32, 500 एवढी राहील.
(5) 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर अशा एकूर् 21 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा अिर्क परंतु 40 मेढ्ांपेक्षा कमी
अशा

मेंढ्ांच्या

स्िायी

स्वरुपाच्या

मेंढीपालनासाठी

पुरिवण्यात

येर्ाऱ्या

पायााूत

सोई-सुिवर्ांच्या ककमती मर्ील 25टक्के िहस्सा म्हर्जे रु. 40,750 - आिर् स्िलांतरीत
स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरिवण्यात येर्ाऱ्या पायााूत सोई-सुिवर्ांच्या ककमती मर्ील 25
टक्के िहस्सा रु. 8,125 - एवढी रक्कम स्विहस्सा म्हर्ून लाार्ारकाने ारावयाची आहे. स्िायी
मेंढीपालनासाठी उवगिरत 75टक्के िहस्सा रु. 1,22,250 - आिर् स्िलांतरीत मेंढीपालनासाठी
रु. 24,375 - एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञय
े असेल.
(6) 40 मेंढ्ा + 2 मेंढेनर अशा एकूर् 42 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा अिर्क मेंढ्ांच्या स्िायी स्वरुपाच्या
मेंढीपालनासाठी आिर् स्िलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरिवण्यात येर्ाऱ्या पायााूत
सोई-सुिवर्ांची एकूर् ककमत अनुक्रमे रु. 3,17,000 - आिर् रु. 48,000 - एवढी राहील.
(7) 40 मेंढ्ा + 2 मेंढेनर अशा एकूर् 42 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा अिर्क मेंढ्ांच्या स्िायी स्वरुपाच्या
मेंढीपालनासाठी पुरिवण्यात येर्ाऱ्या पायााूत सोई-सुिवर्ांच्या ककमती मर्ील 25 टक्के िहस्सा
म्हर्जे रु. 79,250 - आिर् स्िलांतरीत स्वरुपाच्या मेंढीपालनासाठी पुरिवण्यात येर्ाऱ्या
पायााूत सोई-सुिवर्ांच्या ककमती मर्ील 25 टक्के िहस्सा म्हर्जे रु. 12,000 - एवढी रक्कम
स्विहस्सा म्हर्ून लाार्ारकाने ारावयाची आहे . उवगिरत 75 टक्के िहस्सा स्िायी
मेंढीपालनासाठी रु. 2,37,750 - आिर् स्िलांतरीत मेंढीपालनासाठी रु. 36,000 - एवढे
शासनाचे अनुदान अनुज्ञय
े असेल.
(8) या संदाातील बाब िनहाय खचाचा तपशील सोबतच्या िववरर्पत्र "ब" मध्ये दशगिवल्याप्रमार्े
राहील.
(ड) मेंढीपालनासाठी संतल
ु ीत खाद्य उपलब्र् करुन दे ण्यासाठी अनुदान वाटप:(1) वरील मेंढी र्ट योजनेचे लााािी नसलेल्या, व ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्ा आहेत, अशा
मेंढपाळास मेंढीपालनासाठी 75 टक्के शासनाचा िहस्सा व 25 टक्के लााार्थ्यांचा िहस्सा या
तत्वावर संतुलीत खाद्य उपलब्र् करुन दे ण्यात येईल.
(2) स्िलांतरीत मेंढपाळांकडील मेंढ्ांसाठी त्यांच्या मूळ रिहवाशी िठकार्ी परतल्यावर माहे
जून ते जुलै या कालावर्ीत संतुलीत खाद्य पुरिवण्यात येईल आिर् ज्या मेंढ्ांचे स्िलांतर
न होता, स्िायी स्वरुपात मेंढीपालन केले जाते, त्या मेंढ्ांसाठी माहे एिप्रल ते जुलै या
कालावर्ीत संतुलीत खाद्य पुरिवण्यात येईल.
(3) राज्यातील एकूर् मेंढ्ांची संख्या 25.80 लक्ष एवढी असून, त्यापैकी 50 टक्के म्हर्जे 12.90
लक्ष एवढ्ा मेंढ्ांना संतुलीत खाद्य पुरिवण्यात येईल.
(4) उक्त 12.90 लक्ष मेंढ्ांपैकी 90 टक्के मेंढ्ा म्हर्जे 11.61 लक्ष एवढ्ा मेंढ्ा स्िलांतरीत
होतात असे ग्राय र्रुन, या मेंढ्ांना माहे जून ते जुलै या कालावर्ीत प्रित िदन, प्रित मेंढी 100
ग्रॅम संतुलीत खाद्य पुरिवण्यात येईल.
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(5) उक्त 12.90 लक्ष मेंढ्ांपैकी 10 टक्के मेंढ्ा म्हर्जे 1.29 लक्ष एवढ्ा मेंढ्ांचे स्िायी
स्वरुपात मेंढीपालन केले जाते असे ग्राय र्रुन, या मेंढ्ांना माहे एिप्रल ते जुलै या कालावर्ीत
प्रित िदन, प्रित मेंढी 100 ग्रॅम संतुलीत खाद्य पुरिवण्यात येईल.
(6) सदर योजनेत स्िलांतरीत मेंढ्ांसाठी 6967.029 मेरीक टन एवढ्ा आिर् स्िायी
मेंढ्ांसाठी 1548.229 मेरीक टन एवढ्ा संतुलीत खाद्याची आवश्यकता आहे. प्रित िकलो
पशुखाद्याची ककमत रु. 25 - एवढी असून, त्यापैकी 25 टक्के लााािी िहस्सा म्हर्जे
रु. 6.25 - आिर् 75 टक्के शासनाचा िहस्सा म्हर्जे रु. 18.75 - एवढा राहील.
(7) सदर योजनेंतर्गत मेंढपाळ जेवढे पशुखाद्य घेईल, त्या प्रमार्ात त्यास शासनाचे अनुदान
अनुज्ञय
े असेल.
(इ) कुट्टी केलेल्या िहरव्या चाऱ्याचा मूरघास बनिवण्याकरीता र्ासड्या बांर्ण्याचे यंत्र (Mini
Silage Baler cum Wrapper) खरेदी करण्यासाठी अनुदान वाटप:राज्यात 25 िठकार्ी कुट्टी केलेल्या िहरव्या चाऱ्याचा मूरघास बनिवण्याकरीता र्ासड्या
बांर्ण्याचे (Mini Silage Baler cum Wrapper) यंत्राची ककमत रु. 8.00 लक्ष एवढी

ग्राय

र्रुन, त्यापैकी 50 टक्के म्हर्जेच रु. 4.00 लक्ष इतक्या मयादे पयंत ककवा प्रत्यक्ष यंत्राच्या
िकमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात प्रित यंत्र,
असे 25 यंत्रासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यात येईल.
(फ) पशुखाद्य कारखाने उाारण्यासाठी अनुदान वाटप:राज्यात 5 िठकार्ी पशुखाद्य कारखाने िनमार् होण्यासाठी एका पशुखाद्य
कारखान्यासाठी

रु. 10.00 लक्ष एवढा खचग ग्राय र्रुन, त्यापैकी 50 टक्के म्हर्जेच

रु. 5.00 लक्ष मयादे पयंत ककवा प्रत्यक्ष यंत्राच्या िकमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल
इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात प्रित कारखाना याप्रमार्े 5 कारखान्यासाठी अनुदान
वाटप करण्यात येईल.
(र्) सवगसार्ारर् स्वरुप:(1) सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील मेंढपाळांना राष्ट्रीय कृिष िवकास योजनेंतर्गत सुरू
असलेल्या मुरघास बनिवण्याचे युिनट स्िापन करर्े या योजनेचा लाा घेता येईल .
(2) या योजनेअंतर्गत कायमस्वरुपी एका िठकार्ी राहू न में ढीपालन करर्ारे व स्िलांतर
पध्दतीने मेंढीपालन करर्ारे अशा दोन प्रकारच्या लााार्थ्यांची िनवड करण्यात येईल.
(3) सदर योजनेअंतर्गत ाटक्या जमाती (ाज-क) प्रवर्ातील बचतर्टांना पशुपालक उत्पादक
कंपन्यांना लााािी म्हर्ून प्रार्ान्य दे ण्यात येईल.
(4) कायमस्वरुपी एका िठकार्ी राहू न मेंढीपालन करर्ाऱ्या लााार्थ्यांना शेड बांर्काम,
मोकळ्या जार्ेस कंु पर्, खाद्याची व िपण्याच्या पाण्याची ाांडी, फायबरची बादली आिर् इतर
सािहत्य, जंतनाशके, कीटकनाशके औषर्े व खिनज िवटा, पशुर्नाचा िवमा, चारा िबयार्े व
बहु वार्थषक र्वत प्रजातींचे ठोंबे िबयार्े या बाबींसाठी अनुदान दे ण्यात येईल.
(5) स्िलांतर पध्दतीने मेंढीपालन करर्ाऱ्या लााार्थ्यांना खाद्याची व िपण्याच्या पाण्याची ाांडी,
तंबू, सूती वाघूर, स्िलांतरर्ाच्या वेळी सािहत्य वाहतूक करण्याकिरता खोर्ीर, फायबरची
बादली आिर् इतर सािहत्य, जंतनाशके, कीटकनाशके औषर्े व खिनज िवटा, पशुर्नाचा
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िवमा, चारा िवकत घेर्े अिवा मेंढ्ा चारण्यासाठी कुरर् ााड्याने घेर्े या बाबींसाठी अनुदान
दे ण्यात येईल.
(6) या योजनेंतर्गत कायमस्वरुपी ठार्बंद पध्दतीने मेंढीपालन करण्यासाठी िनवड करण्यात
आलेल्या लाार्ारकाने त्यांच्याकडील मेंढ्ांकरीता वषगारासाठी चाऱ्याची उपलब्र्ता
कशाप्रकारे करुन दे ण्यात येईल, याबाबतचे िनयोजन महामंडळाकडे सादर करर्े आवश्यक
राहील.
(7) शेड बांर्ण्याकरीता स्वत:ची जार्ा असर्े आवश्यक आहे. लाार्ारकाने शेडचे बांर्काम व
इतर आनुषंिर्क सािहत्यांची खरेदी केल्यानंतर या योजनेअंतर्गत पुरवठा करावयाच्या
मेंढया नर मेंढे पुण्यश्लोक अिहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी िवकास महामंडळाच्या मेंढी व
शेळी िवकास प्रक्षेत्रांमाफगत पुरिवण्यात येतील.
(8) महामंडळाच्या प्रक्षेत्रापासून ते लाार्ारकांच्या िठकार्ापयंत मेंढ्ांच्या वाहतूकीवर होर्ारा
खचग हा लाार्ारकांनी स्वत: करावयाचा आहे.
(9) या योजनेमर्ील कोर्त्याही बाबीवरील होर्ारा अितिरक्त खचग हा लाार्ारकांनी स्वत:
करावयाचा असून, याकरीता कोर्तेही शासनाचे अनुदान अनुज्ञय
े राहर्ार नाही.
(10) या योजनेमध्ये बांर्ावयाच्या शेडचा आराखडा महामंडळामाफगत लाार्ारकांना दे ण्यात
येईल.
(11) चारा िबयार्े तसेच र्वत प्रजातींचे ठोंबे

बेने इत्यादी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रामाफगत

लाार्ारकांस पुरिवण्यात येतील. लाार्ारकांना स्वत:च्या जिमनीवर ककवा स्वत:ची जिमन
नसल्यास, ााडे तत्वावर जिमन उपलब्र् करून चाऱ्याची लार्वड करर्े आवश्यक राहील.
(12) या योजनेअंतर्गत पुरवठा करण्यात आलेल्या मेंढ्ांना आरोग्य सुिवर्ा (लसीकरर्,
जंतनाशक औषर् पाजर्े इ.)
दवाखान्यांमाफगत

नजीकच्या शासकीय

िजल्हा पिरषदे च्या

पशुवद्य
ै कीय

पुरिवण्यात येतील. मेंढ्ांमध्ये असर्ारी खिनजांची कमतरता ारुन

काढण्यासाठी खिनज िमश्रर् िमनरल िमक्चर ििक्स पुरवठा करण्यात येतील.
(13) या योजनेअंतर्गत पुरवठा करण्यात येर्ाऱ्या मेंढ्ांना िवमा संरक्षर् दे र्े बंर्नकारक राहील.
(14) या योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या मेंढ्ांपासून लाार्ारकांकडील उत्पािदत
झालेल्या मेंढ्ांची महामंडळास आवश्यकता ाासल्यास, लाार्ारकांनी मेंढ्ांचा पुरवठा
महामंडळास करर्े बंर्नकारक राहील.
(15) बहु तांशी कमी पावसाच्या प्रदे शात स्िलांतरीत पध्दतीने मेंढीपालन केले जात असल्याने,
या मेंढ्ांना िपण्यासाठी पुरेसे पार्ी उपलब्र् होत नाही व त्यामुळे त्यांच्यामध्ये अशक्तपर्ा व
रोर्ांचे प्रमार् वाढते व बऱ्याचदा मृत्यूही ओढवतो.

याकिरता त्यांच्या स्िलांतर मार्ावर

शासकीय जार्ेत शेततळे ककवा वन िवाार्ाची जार्ा असल्यास वनतळे करण्याची कायगवाही
संबंिर्त िजल्हािर्कारी यांनी करावी.
(16) राज्यामध्ये मेंढीपालन व्यवसाय हा स्िलांतरर् पद्धतीने केला जातो. स्िलांतरर्
काळामध्ये मेंढ्ांच्या आरोग्यावर िवपरीत पिरर्ाम होऊन, मेंढ्ा आजारी पडण्याचे प्रमार्
जास्त असते. यावर मात करण्याकरीता ज्या र्ावामध्ये जास्त मेंढ्ा आहे त ककवा ज्या
मार्ावरून मेंढ्ांचे स्िलांतरर् होते, हे िठकार् ककवा र्ाव ज्या पशुवद्य
ै कीय दवाखान्याच्या
कायगक्षत्र
े ामध्ये असेल त्या पशुवद्य
ै कीय दवाखान्यामाफगत अशा िठकार्ी दर आठवड्याला ाेटी
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दे ऊन मेंढ्ांना आरोग्य सुिवर्ा दे ण्याची व्यवस्िा करण्यात यावी. परंतु, याकिरता सदर
योजनेंतर्गत कोर्तेही अनुदान अनुज्ञय
े राहर्ार नाही.
(17) सदर योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येर्ारे मेंढी र्ट व नर मेंढे तसेच चारा िबयार्े

ठोंबे

बेर्े यांचे वाटप पुण्यश्लोक अिहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी िवकास महामंडळामाफगत
करण्यात येर्ार असल्याने िनयोजन िवाार्ाच्या शासन िनर्गय क्रमांक िडसीट 2316
प्र.क्र.133

का.1417, िदनांक 3 माचग, 2017 या शासन िनर्गयातील पिरिशष्ट्ट-अ मध्ये नमूद

सार्नसामुग्री वस्तुंच्या यादीतील अ.क्र. 4 येिील नमूद बाबीमर्ून या योजनेसाठी सूट दे ण्यात
येत आहे.
(18) या योजनांतर्गत उक्त अ.क्र. (17) येिील बाबी वर्ळता उवगिरत सवग बाबींचे लाा िेट लाा
हस्तांतरर् प्रिक्रयेच्या माध्यमातून (डीबीटी) लााार्थ्यास दे ण्यात यावेत.
(19) या योजनेंतर्गत लााािी िनवडीमध्ये पुनरावृत्ती होर्ार नाही, याची दक्षता लााािी िनवड
सिमतीने घ्यावी.
(20) या योजनेतंर्गत सवग लााािीना आर्ारकाडग सोबत संलग्न करण्यात यावे.
(21) केंद्र शासन राज्य शासनाद्वारे पीपीआर घटसपग व अन्य रोर्प्रितबंर्क लसीकरर् कायगक्रम
राबिवण्यात येतात. तसेच केंद्र शासनाच्या केंद्रीय लोकर िवकास मंडळामाफगत

िविवर्

कायगक्रम राज्यात राबिवण्यात येतात. त्यावेळी पशुसंवर्गन िवाार्ाकडे मेंढपालकांची व
त्यांच्याकडील मेंढयाची संख्या व इतर अनुषांिर्क मािहती नोंदिवण्यात येते. प्रस्तुत योजना
राबिवतांना अशा कायगक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या नोंदींचा आर्ार घेण्यात यावा.
8. प्रस्तािवत योजना राबिवण्याचे कायगक्षत्र
े (1) सदर योजना केवळ ाटक्या जमाती (ाज-क) या प्रवर्ातील लााार्थ्यांसाठी लार्ू राहील.
(2)सदर योजना पुण्यश्लोक अिहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी िवकास महामंडळामाफगत
राबिवण्यात यावी.
(3) सदरची योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनर्र हे 2 िजल्हे वर्ळता उवगरीत 34 िजल्यांमध्ये
राबिवण्यात यावी.
(4) िजल्हािनहाय मेंढी र्ट वाटप करताना संबंिर्त िजल्यातील मेंढ्ांची संख्या िवचारात घेऊन,
त्यानुसार त्या िजल्यातील वाटप करावयाच्या र्टांची संख्या महामंडळाकडू न िनिचत करण्यात
यावी.
9. लााािी िनवडीचे िनकष अटी व शती :(1) ही योजना केवळ ाटक्या जमाती (ाज-क) या प्रवर्ातील लााार्थ्यांना लार्ू असेल.
(2) लाार्ारकाचे वय 18 वषापेक्षा कमी व 60 वषापेक्षा जास्त नसावे.
(3) लाार्ारकाची िनवड करताना, मिहलांकिरता 30 टक्के व अपंर्ाकिरता 3 टक्के आरक्षर्
दे ण्यात यावे.
(4) िनवड करण्यात आलेल्या लााार्थ्यांची यादी महामंडळाच्या संबंर्ीत मेंढी व शेळी िवकास
प्रक्षेत्रावर पाठिवण्यात यावी आिर् महामंडळाच्या प्रक्षेत्रामाफगत मेंढी र्ट, सुर्ारीत प्रजातीचे नर
मेंढे, पायााूत सोई-सुिवर्ांसाठीचे सािहत्य आिर् पशुखाद्य इत्यादीच्या वाटपाची पुढील
कायगवाही करण्यात यावी.
(5) लााार्थ्यास आर्ार काडग सोबत संलग्न करण्यात यावे.
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(6) लााार्थ्यांस सोबत घेऊन मेंढ्ांची िनवड करण्यात यावी.
10. िजल्हास्तरीय लााािी िनवड सिमती: मेंढी र्ट वाटप, नर मेंढे वाटप, पायााूत सोई-सुिवर्ा उपलब्र् करुन दे र्े व संतुलीत
खाद्य उपलब्र् करुन देर्े या योजनांचा लाा घेण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी
करण्याची आिर् लाार्ारकांची िनवड करण्याची प्रिक्रया खालील प्रमार्े र्ठीत िजल्हास्तरीय
सिमतीमाफगत पूर्ग करण्यात यावी.
सिमतीची संरचना:(1) िजल्हा पशुसंवर्गन उपायुक्त :

अध्यक्ष

(2) िजल्हा पशुसंवर्गन अिर्कारी,िजल्हा पिरषद :

सदस्य

(3) संबंर्ीत तालुक्याचे पशुर्न िवकास अिर्कारी (िवस्तार ) :

सदस्य

(4) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्गन,
िजल्हा पशुसंवर्गन उपायुक्त कायालय :
11.

सदस्य सिचव

कुट्टी केलेल्या िहरव्या चाऱ्याचे मूरघास बनिवण्याकरीता र्ासड्या बांर्ण्याचे यंत्र (Mini

Silage Baler cum Wrapper) खरेदी करण्यासाठी अनुदान दे र्े

आिर् पशुखाद्य

कारखान्यासाठी अनुदान दे र्े, या योजनांचा लाा घेण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अजांची छाननी
करण्याची आिर् लाार्ारकांची िनवड करण्याची प्रिक्रया खालील प्रमार्े र्ठीत करावयाच्या
सिमतीमाफगत पूर्ग करण्यात यावी.
सिमतीची संरचना:(1) आयुक्त पशुसंवर्गन :

अध्यक्ष

(2) सह सिचव उप सिचव (पशुसंवर्गन):

सदस्य

(3) व्यवस्िापकीय संचालक,

सदस्य सिचव

पुण्यश्लोक अिहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी
िवकास महामंडळ,
12. प्रकल्प अंमलबजावर्ी अिर्कारी:व्यवस्िापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अिहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी िवकास
महामंडळ, र्ोखलेनर्र, पुर्े हे या योजनेची अंमलबजावर्ी करतील आिर् िवाार्ीय स्तरावर
प्रादे िशक सह आयुक्त पशुसंवर्गन व राज्यस्तरावर आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य यांचे या
योजनेवर सिनयंत्रर् असेल.
13.

सदर शासन िनर्गय िनयोजन िवाार्ाच्या अनौ. संदाग क्र.2 1431, िद. 05.05.2017

आिर् िवत्त िवाार्ाच्या अनौ. संदाग क्र. 246 17 व्यय-2, िद. 06.05.2017 अन्वये त्यांच्या
सहमतीने िनर्गिमत करण्यात येत आहे.
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14.

सदर शासन िनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्िळावर उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706011024230001
असा आहे. हा आदे श िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

A L Jarhad

Digitally signed by A L Jarhad
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Agriculture And ADF Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3a541694f4adde98f10b788ee52cc7f9fd7
60b94f01019da2aca2a687a3d7c3a, cn=A L Jarhad
Date: 2017.06.03 15:25:23 +05'30'

(आ. कल. जऱ्हाड)
सिचव (पदुम)
प्रत,
1. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रर्ान सिचव, मंत्रालय, मुंबई-32
2. आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े- 67.
3. सवग िजल्हािर्कारी (मुंबई व मुंबई उपनर्र वर्ळू न)
4. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1 2, मुंबई
नार्पूर.
5. सवग िजल्हा कोषार्ार अिर्कारी
6. सवग प्रादे िशक सहआयुक्त पशुसंवर्गन,
7. सवग िजल्हा पशुसंवर्गन उपआयुक्त,
8. सवग िजल्हा पशुसंवर्गन अिर्कारी, िजल्हा पिरषद
9. मा. मंत्री (िवत्त) यांचे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मुंबई-32
10. मा. मंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मुंबई-32
11. मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सिचव, मंत्रालय, मुंबई-32
12. िवत्त िवाार्, मंत्रालय, मुंबई-32
13. िनयोजन िवाार्, मंत्रालय, मुंबई-32
14. िनवड नस्ती (पदु म- 3)
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िववरर्पत्र-अ
(शासन िनर्गय क्र. पिवआ-1017 प्र.क्र.65 पदु म,3 िदनांक - 2 जून, 2017 सोबतचे िववरर्पत्र- अ)
या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर या मेंढीर्टाच्या बाबिनहाय खचाचा तपशील
खालीलप्रमार्े आहे :( आकडे रुपयामध्ये )
अ.क्रं

बाब

संख्या

ककमत (प्रती

स्िायी र्ट

स्िलांतरीत

नर्)
1

2

पशुर्न खरे दी

शेड बांर्काम

20 मेंढ्ा

8,000/-

1 मेंढानर
21

प्रौढ

मेंढ्ांसाठी

प्रत्येकी 10 चौ. फूट प्रमार्े

र्ट
1,60,000/-

1,60,000/-

10,000/-

10,000/-

10,000/-

रू. 250 प्रती

77,500/-

-

52,000/-

-

-

10,000/-

-

-

-

15,000/-

चौ. फूट

210 चौ. फूट आिर् 20
कोकरांसाठी प्रत्येकी 5
चौ. फूट प्रमार्े 100 चौ.
फूट असे एकूर् 310 चौ.
फूट बांर्काम
3

मोकळ्या जार्ेस

21

प्रौढ

मेंढ्ांसाठी

कंु पर्

प्रत्येकी 20 चौ. फूट प्रमार्े

रू. 100 प्रती
चौ. फूट

420 चौ. फूट आिर् 20
कोकरांसाठी प्रत्येकी 5
चौ. फूट प्रमार्े 100 चौ.
फूट असे एकूर् 520 चौ.
फूट बांर्काम
4

खाद्याचे व

20 मेंढया व 1 मेंढानर

िपण्याच्या

र्टाकरीता

पाण्याची ाांडी 5

तंबू, सूती वाघर,

20 मेंढया व 1 मेंढानर

स्िलांतरर्ाच्या

र्टाकरीता

वेळी सािहत्य
वाहतूक
करण्याकिरता
वाहतूक िपशव्या,
फायबर ची
बादली, खाद्याचे व
िपण्याच्या
पाण्याची ाांडी
आिर् इतर
सािहत्य
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जंतनाशक,

20 मेंढया व 1 मेंढानर

कीटकनाशक

र्टाकरीता

-

2,000/-

2,000/-

8,500/-

8,500/-

-

11,000/-

-

-

-

5,000/-

2,000/-

2,000/-

औषर्े व खिनज
िवटा
7

पशुर्नाचा िवमा

20 मेंढया व 1 मेंढानर

पशुर्नाच्या

सेवाशुल्कासह

र्टाकरीता

ककमतीवर
@ 4 टक्के
+ सर्व्व्हस
टॅ क्स

8

चारा िबयार्े व

20 मेंढया व 1 मेंढानर

बहु वार्थषक र्वत

र्टाकरीता

प्रजातींचे ठोंबे बेने
खरे दी तसेच
अझोला व मूरघास
तयार करर्े
9

मेंढ्ा

20 मेंढया व 1 मेंढानर

चारण्यासाठी

र्टाकरीता

कुरर् ााड्याने
घेर्े ककवा चारा
िवकत घेर्े
10

प्रिशक्षर्

-

2,000/-

11

एकूर् ककमत

-

-

3,33,000/-

2,02,500/-

12

अनुदान @ 75

-

-

2,49,750/-

1,51,875/-

-

-

83,250/-

50,625/-

टक्के
13

लाार्ारक िहस्सा
25 टक्के
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िववरर्पत्र - ब
(शासन िनर्गय क्र. पिवआ-1017 प्र.क्र.65 पदु म,3 िदनांक - 2 जून, 2017 सोबतचे
िववरर्पत्र- ब)
(1) या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 20 मेंढ्ा + 1 मेंढानर अशा एकूर् 21 में ढ्ा ककवा त्यापेक्षा
अिर्क आिर् 40 मेढ्ांपक्ष
े ा कमी मेंढ्ा असलेल्या मेंढपाळास मेंढीपालनासाठी पायााूत सोईसुिवर्ेकरीता येर्ाऱ्या बाबिनहाय खचाचा तपशील खालीलप्रमार्े आहे :(आकडे रुपयामध्ये)
अ.क्र

1

बाब

शेड बांर्काम

संख्या

21

प्रौढ

मेंढ्ांसाठी

प्रत्येकी 10 चौ. फूट प्रमार्े

ककमत (प्रती

स्िायी

स्िलांतरीत

नर्)

मेंढीपालन

मेंढीपालन

लााािी

लााािी

रू. 250 प्रती

77,500/-

-

52,000/-

-

चौ. फूट

210 चौ. फूट आिर् 20
कोकरांसाठी प्रत्येकी 5
चौ. फूट प्रमार्े 100 चौ.
फूट असे एकूर् 310 चौ.
फूट बांर्काम
2

मोकळ्या जार्ेस

21

प्रौढ

मेंढ्ांसाठी

कंु पर्

प्रत्येकी 20 चौ. फूट प्रमार्े

रू. 100 प्रती
चौ. फूट

420 चौ. फूट आिर् 20
कोकरांसाठी प्रत्येकी 5
चौ. फूट प्रमार्े 100 चौ.
फूट असे एकूर् 520 चौ.
फूट बांर्काम
3

खाद्याचे व

20 मेंढया व 1 मेंढानर

-

10,000/-

-

20 मेंढया व 1 मेंढानर

-

-

15,000/-

िपण्याच्या पाण्याची
ाांडी 4

तंबू, सूती वाघर,
स्िलांतरर्ाच्या
वेळी सािहत्य
वाहतूक
करण्याकिरता
वाहतूक िपशव्या,
फायबर ची बादली,
खाद्याचे व
िपण्याच्या पाण्याची
ाांडी आिर् इतर
सािहत्य

पृष्ट्ठ 15 पैकी 12

शासन िनर्गय क्रमांकः पिवआ-1017/प्र.क्र.65/पदु म-3
5

जंतनाशक,

20 मेंढया व 1 मेंढानर

-

2,000/-

2,000/-

20 मेंढया व 1 मेंढानर

पशुर्नाच्या

8,500/-

8,500/-

कीटकनाशक
औषर्े व खिनज
िवटा
6

पशुर्नाचा िवमा
सेवाशुल्कासह

ककमतीवर @
4 टक्के +
सर्व्व्हस
टॅ क्स

7

चारा िबयार्े व

20 मेंढया व 1 मेंढानर

-

11,000/-

-

20 मेंढया व 1 मेंढानर

-

-

5,000/-

2,000/-

2,000/-

बहु वार्थषक र्वत
प्रजातींचे ठोंबे बेने
खरे दी तसेच
अझोला व मूरघास
तयार करर्े
8

मेंढ्ा चारण्यासाठी
कुरर् ााड्याने घेर्े
ककवा चारा िवकत
घेर्े

9

प्रिशक्षर्

-

2,000/-

10

एकूर् ककमत

-

-

1,63,000/-

32,500/-

11

अनुदान @ 75

-

-

1,22,250/-

24,375/-

-

-

40,750/-

8,125/-

टक्के
12

लाार्ारक िहस्सा
25 टक्के
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(2) या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 40 मेंढ्ा + 2 मेंढेनर अशा एकूर् 42 मेंढ्ा ककवा त्यापेक्षा
अिर्क मेंढ्ा असलेल्या मेंढपाळास मेंढीपालनासाठी पायााूत सोई-सुिवर्ेकरीता येर्ाऱ्या
बाबिनहाय खचाचा तपशील खालीलप्रमार्े आहे :(आकडे वारी रुपयामध्ये)
अ.क्र.

बाब

संख्या

ककमत

स्िायी र्ट

(प्रती नर्)
1

शेड बांर्काम -

42 प्रौढ मेंढ्ांसाठी

रू. 250

प्रत्येकी 10 चौ. फूट

प्रती चौ.

प्रमार्े 420 चौ. फूट

फूट

आिर्

स्िलांतरीत
र्ट

155000/-

-

104000/-

-

-

20000/-

-

-

-

20000/-

-

4000/-

4000/-

17000/-

17000/-

40

कोकरांसाठी प्रत्येकी
5 चौ. फूट प्रमार्े 200
चौ. फूट असे एकूर्
620

चौ.

फूट

बांर्काम
2

मोकळ्या जार्ेस

42 प्रौढ मेंढ्ांसाठी

रू. 100

कंु पर्

प्रत्येकी 20 चौ. फूट

प्रती चौ.

प्रमार्े 840 चौ. फूट

फूट

आिर्

40

कोकरांसाठी प्रत्येकी
5 चौ. फूट प्रमार्े 200
चौ. फूट असे एकूर्
1040

चौ.

फूट

बांर्काम
3
4

खाद्याचे व िपण्याच्या

40 मेंढया व 2

पाण्याची ाांडी -

मेंढेनर

तंबू, सूती वाघर,

40 मेंढया व 2

स्िलांतरर्ाच्या वेळी

मेंढेनर

सािहत्य वाहतूक
करण्याकिरता
वाहतूक िपशव्या,
फायबर ची बादली,
खाद्याचे व िपण्याच्या
पाण्याची ाांडी आिर्
इतर सािहत्य
5

जंतनाशक,

40 मेंढया व 2

कीटकनाशक औषर्े

मेंढेनर

व खिनज िवटा
6

पशुर्नाचा िवमा

40 मेंढया व 2

पशुर्नाच्या

सेवाशुल्कासह

मेंढेनर

ककमतीवर
@ 4 टक्के
+ सर्व्व्हस
टॅ क्स
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7

चारा िबयार्े व

40 मेंढया व 2

बहु वार्थषक र्वत

मेंढेनर

-

15,000/-

-

-

-

5000/-

2000/-

2000/-

3,17,000/-

48,000/-

प्रजातींचे ठोंबे बेने
खरे दी तसेच अझोला
व मूरघास तयार
करर्े.
8

मेंढ्ा चारण्यासाठी

40 मेंढया व 2

कुरर् ााड्याने घेर्े

मेंढेनर

ककवा चारा िवकत
घेर्े
9

प्रिशक्षर्

-

2000/-

10

एकूर् ककमत

-

-

11

अनुदान @ 75 टक्के

-

-

2,37,750/-

36,000/-

12

लाार्ारक िहस्सा 25

-

-

79,250/-

12,000/-

टक्के
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