विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत “मवहला
बचत र्टांना शेळी युवनट पुरिठा करणे (Supply
of Goat Units to Women SHGs

(10

Female+ 1Male)”या योजनेच्या मार्गदशगक
सुचनांना मंजुरी दे णेबाबत
महाराष्ट्र शासन
आवदिासी विकास विभार्
शासन वनणगय क्रमांकः केंद्रीय-2019/प्र.क्र.29/का-19
मंत्रालय, मुंबई 400032
तारीख: 1 /1/2021
िाचा१. जनजाती कायग मंत्रालय,निी वदल्ली यांचे पत्र क्र.No. F.No. 11015/03(13)/2014-SG-II
वदनांक 19.06.2014
२. आवदिासी विकास विभार् शासन वनणगय क्रमांक विकेस 2014/ प्र. क्र. 78/ का19
वद. 17 माचग 2015 ि वद. 28 माचग 2015
प्रस्तािना आवदिासी विकास विभार्ामार्गत आवदिासी जनजातीसाठी विविध योजना राबविल्या जातात.
आवदिासी बांधि मुख्यत्िे डोंर्रमाथा ,दऱ्या-खोऱ्यात,अवत दुर्गम भार्ात िस्ती करून राहतात ि त्यांची
उपजीविका पािसािर आधावरत शेती ि तस्तम व्यिसाय तसेच िन उपज यािर अिलंबन
ू आहे . मुख्यत्िे ते
पािसािर आधावरत शेती करत असल्यामुळे प्रत्येक िषी शेतीच्या माध्यमातून वनवित उत्पन्न वमळे ल याची
हमी नसते. पवरणामी त्यांना रोजर्ाराच्या शोधात कं ु टू बासह स्थलांतर करािे लार्ते. शेतीबरोबरच शेतीशी
वनर्डीत जोडधंदा केल्यास त्यांना वनवित उत्पन्नाची हमी वमळू शकते. आवदिासी भार्ात शेतीला
जोडव्यिसाय म्हणून मुख्यत्िे

बकरीपालन केले जाते. बकरी पालन करण्यासाठी जास्त जार्ेची ि

भांडिलाची र्रज नसते. हा व्यिसाय वनवित उत्पन्न वमळिून दे णारा आहे . या व्यिसायाशी मुख्यत्िे मवहला
िर्ग वनर्डीत आहे . यास्ति मवहला बचत र्टांना १० शेळी ि १ बोकड यांचे एक युवनट वदल्यास त्यांच्या
उत्पन्नात िाढ होऊन बचत र्टांचे बळकटीकरण होण्यासही मदत होईल तसेच त्यांचे स्थलांतर दे वखलकमी
होईल .
सन २०१४-१५ कवरता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत “Supply of Goat Units to Women
SHGs (10 Female+ 1 Male)” ही योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने
विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून “Supply of Goat Units to Women SHGs (10
Female+ 1 Male)” ही योजना राबविण्यासाठी सन २०१४-१५ कवरता रु ५००.०० लक्ष वनधी मंजूर केला आहे
. सबब, बकरीपालनच्या माध्यमातून मवहला बचत र्टांचे उत्पन्न िाढू न बचत र्टांचे बळकटीकरण करण्याच्या
कायगक्रमाअंतर्गत

“Supply of Goat Units to Women SHGs (10 Female+ 1 Male)” या योजनेच्या

मार्गदशगक सूचनांना मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
शासन वनणगयबकरीपालनच्या माध्यमातून मवहला बचत र्टांचे उत्पन्न िाढू न बचत र्टांचे बळकटीकरण करणे,
त्यांचे स्थलांतर कमी करने या कायगक्रमाअंतर्गत मंजूर “Supply of Goat Units to Women SHGs (10
Female+ 1 Male) ” या रु ५००.०० लक्ष इतक्या ककमतीच्या योजनेच्या अंमलबजािणीच्या मार्गदशगक
सूचनांना या वनणगयाद्वारे सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्ट क्रमांक 1 नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे .
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2.

सदर मार्गदशगक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मयादे त योजना राबविण्याबाबत अंमलबजािणी

यंत्रणेमार्फगत त्िरीत कायगिाही करण्यात यािी ि त्याचे उपयोवर्ता प्रमाणपत्र आर्थथक ि भौवतक अहिालासह
शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यािी.
३.

हा शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202101011708092024 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Prakash Vijay Waje

Digitally signed by Prakash Vijay Waje
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d281eedbf23beed9a89ad7526416132cf28f14
776,
serialNumber=400892e5e82479e4f3c8cf46538dc917b7071e979796d37178d3b709
e19155ab, cn=Prakash Vijay Waje
Date: 2021.01.01 17:10:38 +05'30'

( प्रकाश वि.िाजे )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मंत्री आवदिासी विकास यांचे खाजर्ी सवचि ,मंत्रालय,मुंबई
2. मा.राज्यमंत्री आवदिासी विकास यांचे खाजर्ी सवचि, मंत्रालय, मुंबई
3. मा. सवचि,आवदिासी विकास,मंत्रालय,मुंबई
4. प्रधान सवचि, कॄषी ि प. दु . म. विभार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. आयुक्त,आवदिासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नावशक.
6. आयुक्त, पशुसंिधगन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7. सिग सहसवचि/उपसवचि ,आवदिासी विकास विभार्,मंत्रालय,मुंबई.
8. सिग अपर आयुक्त ,आवदिासी विकास,नावशक
9. सिग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद.
10. सिग प्रकल्प अवधकारी आवदिासी विकास
11. संर्णक समन्ियक,आवदिासी विकास विभार्,मंत्रालय,मुंबई
12. वनिड नस्ती (का.१९) आवदिासी विकास विभार्,मंत्रालय,मुंबई
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पवरवशष्ट्ट -1
विशेष केंवद्रय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना
1

योजनेचे नांि

मवहला बचत र्टांना शेळी र्टाचा पुरिठा करणे.
Supply of Goat Units to Women SHGs (10 Female+ 1Male)

2

योजनेतील लाभाथी /

एकूण बचत र्ट- 560

युवनट संख्या

चारही अप्पर आयुक्त कायालय यांचे अवधनस्त प्रकल्प कायालयांतर्गत एकूण
शेळी र्ट ि मवहला बचत र्टांची संख्या खालील प्रमाणे असेल, प्रकल्प कायालय
यांना र्ट िाटू न दे ण्याचे अवधकार संबवं धत अप्पर आयुक्त यांना असेल.
अ क्र

3

योजनेसाठी येणाऱ्या
खचाचे सविस्तर
अंदाजपत्रक

अप्पर आयुक्त कायालय

एकूण शेळी

एकूण मवहला

युवनट

बचत र्ट

१

अप्पर आयुक्त ठाणे

१४०

१४०

२

अप्पर आयुक्त नावशक

१४०

१४०

३

अप्पर आयुक्त अमरािती

१४०

१४०

४

अप्पर आयुक्त नार्पूर

१४०

१४०

एकूण

५६०

५६०

अ क्र

तपशील

10 शेळया ि 1
बोकड

1

प्रवतशेळी रु. 6000/-

६००००

एकूण 10 शेळयांसाठीú
१० x १०,००० = ६००००/प्रती बोकड रु. ७०००/-

७०००

१ बोकड x ७००० = ७०००/२

विमा एकूण ककमतीच्या ४%

२६८०

३

शेळयांसाठी िाडा/र्ोठा

१५७५०

प्रती शेळी- १० चौ.र्ुट
प्रती करडू - ५ चौ.र्ुट
प्रती बोकड- १५ चौ.र्ुट
एकूण २२५ चौ.र्ुट
प्रती रु. ७०/- चौ.र्ुट
एकूण १५७५०/४

खाद्य ि पाण्याची भांडी

१०००

५

आरोग्य ि औषध सुविधा उपचार

११५०

६

िाहतूक खचग

१०००

७

प्रवशक्षण खचग

३००

८

प्रशासकीय खचग

४०५

एकूण

८९२८५
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प्रती युवनट- १० शेळया ि १ बोकड यांचा एकूण खचग रु. ८९२८५/- एकूण खचग
८९२८५ x ५60 = ४,९९,९९,६००/4

अंमलबजािणी

प्रकल्प अवधकारी,एकात्त्मक आवदिासी विकास प्रकल्प

अवधकारी
5

प्रकल्प राबविणारी

प्रकल्प अवधकारी ि वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी

यंत्रणा
6

वनयंत्रक अवधकारी

7

योजनेचा हे तू /उद्येश

संबवं धत अप्पर आयुक्त, आवदिासी विकास
१) शेतीशी

वनर्डीत

बकरीपालनच्या

जोड

व्यिसायामधून

एकूण

उत्पादनामध्ये िाढ करणे.
२) स्थलांतर कमी करणे
३) बकरीपालनाच्या माध्यमातून मवहला बचत र्टांचे बळकटीकरण करणे .
8

योजना राबविण्याची

सदरची योजना वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी कायालय कडू न डी बी टी

कायगपध्दती

माध्यमातून संबवं धत मवहला बचत र्टा मार्गत राबविण्यात येईल.
१) संबवं धत अप्पर आयुक्त यांनी आपल्या अवधनस्त प्रकल्प कायालयवनहाय
लक्षांकाचे िाटप करण्यात यािे.
२) प्रकल्प राबविताना काही तांवत्रक/प्रशासकीय अडचणी आल्यास लक्षांक
बदलणे/कमी जादा करणे/लक्षांक िर्ग करणे या बाबतचे अवधकार
आयुक्त आवदिासी विकास नावशक यांना राहील.
३) प्रकल्प अवधकारी जावहरात दे ऊन संबवं धत लाभाथी बचत र्टाकडू न
अजग मार्ितील.
४) लाभाथी बचत र्ट हे नोंदणीकृत असणे र्रजेचे आहे .
५) लाभाथी द्वारे कराियाच्या अजाचा नमुना ि इतर आिश्यक लार्णाऱ्या
कार्दपत्रांची यादी प्रकल्प कायालयात उपलब्ध करािे.
६) प्रकल्प अवधकारी लाभाथी वनिड सवमती मार्गत अटी ि शथी यांच्या
अधीन राहू न प्राप्त झालेल्या अजाची छाननी करून लाभाथी र्ट अंवतम
करून यादी पशु संिधगन अवधकारी यांना दे तील.
७) बचत र्टांची वनिड खालील सवमती मार्गत करण्यात येईल .


सबंवधत प्रकल्प अवधकारी -

अध्यक्ष



सबंवधत वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी -

सदस्य



उपायुक्त, पशु संिधगन

सदस्य

-

 मवहला आर्थथक विकास महामंडळ(माविम)/वजल्हा ग्रामीण
विकास यंत्रणा प्रवतवनधी

सहाय्यक प्रकल्प अवधकारी(विकास)-

सदस्य
सदस्य सवचि

८) सिग प्रकल्प कायालयातील अंवतम वनिड झालेल्या लाभाथी मवहला
बचत र्टातील प्रमुखास वजल्हा पशु संिधगन यांचम
े ार्गत प्रवशक्षण दे ण्यात
येईल.
९) लाभाथी मवहला बचत र्टाने खाली नमूद बाबींचे पािती ि र्ोटोग्राफ्स
यांचे झेरोक्स संबवं धत पशु संिधगन अवधकारी यांचे स्तरािर जमा करािेपृष्ट्ठ 7 पैकी 4
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अ) खरेदी केलेल्या शेळी र्टाचे ि शेड यांचे र्ोटो ग्राफ्स
आ) बाजार सवमती खरेदी पािती
इ) शेळी ि बोकड विमा पािती
ई) िाहतूक खचाची पािती/प्रमाणपत्र/driver िाहतूक परिाना
उ) भांडे ि खाद्य खरेदी केल्याची पािती
ऊ) संबवं धत व्यिसाय सुरु ठे िण्याचे हमीपत्र
१०) मवहला बचत र्टास वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी यांचे मार्गत डी बी
टी केल्यानंतर सदर शेळी पालन व्यिसाय उभारल्याची प्रत्यक्ष स्थळ
भेट दे ऊन मुदा क्र. 9 मध्ये नमूद बाबींची तपासणी वजल्हा पशु संिधगन
अवधकारी यांचे मार्गत करािी.
११) प्रशासकीय बाबींसाठी उपलब्ध असणरा वनधी खालील बाबींसाठी
िापरण्यात यािाअ ) तपासणी कवरता येणारा खचग
आ) प्रकल्प अंमलबजािणी कवरता येणारा अनुषंवर्क खचग
इ) प्रकल्पाचे र्ोटोग्राफ्स, यशोर्ाथा, ऑडीओ, त्व्हवडओ ई साठी
येणारा खचग.
११) प्रकल्प अवधकारी यांनी प्रकल्प पूणग झाल्यानंतर पूणगत्िाचा दाखला
ि र्लवनष्ट्पत्ती अहिाल अपर आयुक्त मार्गत आयुक्त आवदिासी
विकास नावशक यांना सादर करािे.
१२) प्रकल्पाची छायावचत्रांसह यशोर्ाथा तयार करणे तसेच योजने
विषयी सिग मावहती उदा. लाभाथी यादी, योजना अंमलबजािणीचे
र्ोटो, यशोर्ाथा,लाभाथी मावहतीचा डे टाबेस इत्यादी अनुषंर्ीक
मावहती आवदिासी विकास विभार्ाच्या िेबसाईटिर प्रवसध्द करण्याची
तसेच सदर मावहती िवरष्ट्ठ कायालयास सादर करण्याची जबाबदारी
संबध
ं ीत प्रकल्प अवधकारी यांची राहील.
9

वनधी वितरण
कायगपद्धती

सन २०१४-१५ कवरता विशेष केंवद्रय सहाय्य अंतर्गत मंजूर वनधी रु ५००.०० लक्ष
१) आयुक्त आवदिासी विकास हे अप्पर आयुक्त यांना समप्रमाणात वनधीचे
वितरण करतील.
२) अप्पर आयुक्त हे आपल्या अवधवनस्त प्रकल्प अवधकारी यांना प्रकल्प
लक्षांक वनवित करून त्या प्रमाणात वनधी िर्ग करतील.
३) लाभाथी वनिड सवमती मार्गत लाभाथी मवहला बचत र्ट यादी अंवतम
करून वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी यांना वदल्यानंतर प्रकल्प अवधकारी
वनधी वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी यांना िर्ग करतील.
४) वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी लाभाथींना मवहला बचत र्टांना प्रथम
टप्प्यात प्रवशक्षण ि प्रशासकीय खचग िर्ळता उरलेल्या रक्कमेच्या ८०
% रक्कम डी बी टी मार्गत िर्ग करतील. पशु संिधगन अवधकारी कडू न
तपासणी झाल्यानंतर तपासणी अंती वनदशगनास आलेल्या बाबी या
योजनेच्या अटी ि शथी नुसार पूणग असल्यास उिगवरत २० % वनधी बचत
र्टांच्या बँक खाती िर्ग करतील.
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10 योजनेचा कालािधी

1 िषग

11 योजनेच्या अटी ि शती

१.मवहला बचत र्ट हा अनुसुवचत जमातीचा असािा.
२.लाभाथी र्ट हा नोंदणीकृत असािा.
३. योजनेच्या अंमल बजािणीचे क्षेत्र वनिड करताना शक्यतो ज्या वठकाणी
रोजर्ारासाठी स्थलांतर चे प्रमाण अवधक आहे असे क्षेत्र वनिडािे
४. र्टातील वकमान एका सदस्या कडे 7/12 दाखला असणे आिश्यक आहे .
तसेच शेळयांना वपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असणे आिश्यक राहील.
५. र्टातील सदस्यांनी अथिा त्यांच्या कुटू बातील इतर सदस्यानी सदर
योजनेचा लाभ यापूिी आवदिासी विकास विभार् अथिा इतर कोणत्याही
शासवकय विभार्ाकडू न घेतला नसल्याबाबत दाखला जोडणे आिश्यक आहे .
६. लाभाथी वनिड झालेल्या मवहला बचत र्ट यांची प्रवशक्षणा च्या माध्यमातून
क्षमता बांधणी करण्याची जबाबदारी वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी यांची राहील.
७. वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी हे लाभाथी यांना शेळी पालन साठी लार्णाऱ्या
र्ोठा शेडच्या उभारणीचे design ि त्याबाबत लार्णारे आिश्यक तांवत्रक मदत
करतील.
८. शेळयांच्या िाणाची वनिड करताना क्षेत्रामध्ये योजना राबविण्यास अनुरुप
तसेच व्यािसावयक दॄ ष्ट्टीने र्फायदे शीर ठरणा-या जातीची वनिड करािी.
९. खरेदी प्रवक्रया केल्या नंतर शेळयांचा विमा उतरिणे बंधनकारक राहील .
१०.खरेदी प्रवक्रया शक्यतो एकाच िेळी करािी.
११. बचत र्टास वमळालेले शेळी र्ट युवनट लाभाथी कडू न वकमान ३ िषग विक्री
केले जाणार नाही.
१२. शेळी र्ट युवनट ची मालकी संपण
ू ग बचत र्टातील सदस्यांची
असेल.कोणत्याही एका सदस्याचे त्यािर वनयंत्रण नसेल .
१३. वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी हे मवहला बचत र्ट यांचे कडू न योजनेची
अंमलबजािणी योजनेच्या अटी ि शथी नुसार करण्यास १०० रु स्टॅ म्प पेपर िर
करारनामा करून घेतील.
१४.वजल्हा पशु संिधगन अवधकारी हे प्रकल्प अंमलबजािणीचा त्रैमावसक भौवतक
ि आर्थथक प्रर्ती अहिाल प्रकल्प अवधकारी यांना पाठितील.
१५. योजना राबविण्याच्या वठकाणी विशेष केंवद्रय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना
सन 2014-15 अशा आशयाचे नामर्लक लािणे योजना राबविण्याऱ्या यंत्रणेस
आिश्यक राहील.
१६.सदर योजना योजनेच्या अटी ि शतीप्रमाणे राबविणे संबधीत योजना
राबविण्याऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक राहील. तसेच योजनेबाबत भविष्ट्यात काही
तक्रारी उद्भिल्यास त्याची सिगस्िी जबाबदारी योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेची
राहील.
१७. सदर योजनेअंतर्गत लाभ वदलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रकल्प अवधकरी
यांचे कायालयातील सूचना र्लकािर तसेच आवदिासी विकास विभार्ाच्या
संकेत स्थळािर प्रवसध्द करण्याची जबाबदारी संबवं धत प्रकल्प अवधकारी यांची
राहील.
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१८. सदर योजनेची अंमलबजािणी करताना चलवचत्र (video) ि छायावचत्रे
काढािीत ि योजनेची अंमलबजािणी पुणग झाल्यानंतर योजनेचा र्लवनष्ट्पत्ती
अहिाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अवधकारी ि अंमल
बजािणी यंत्रणा यांची. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी ि Geo-tagged
photographs हे www.stcmis.gov.in/smis या िेबसाईट िर अपलोड
करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अवधकारी यांची राहील.
12 योजनेचे सवनयंत्रण ि
मुल्यमापन, पयगिक्ष
े ण

सदर योजनेचे सवनयंत्रण ि मुल्यमापन खालील सवमती मार्गत करण्यात येईल
१) सबंवधत अप्पर आयुक्त आवदिासी विकास -

अध्यक्ष

२) सबंवधत प्रकल्प अवधकारी

सदस्य

-

३) सबंवधत वजल्हा पशुसंिधगन अवधकारी -

सदस्य

४) सबंवधत अप्पर आयुक्त कायालयातील संशोधन अवधकारी- सदस्य सवचि
 सदर योजनेच्या अंमलबजािणी प्रक्रीयेमध्ये काही बदल ककिा सुधारणा
करण्याचे अवधकार उपरोक्त सवमतीस राहतील.
 सदर सवमती मार्गत झालेल्या कामाचा िेळोिेळी आढािा घेतला जाईल .
 योजनेची अंमलबजािणी सुरू झाल्यापासून उपरोक्त सवमतीची बैठक ३
महीन्यांनी आयोवजत करािी ि सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या प्रर्तीचा आढािा
घेण्यात यािा तसेच योजना अंमबलजािणीमध्ये काही अडचणी असतील तर
त्याबाबत आिश्यक कायगिाही करािी.
१३ योजनेची र्लवनष्ट्पत्ती

शेतीशी वनर्डीत शेळी पालनच्या जोड व्यिसायामधून एकूण उत्पादनामध्ये िाढ
होऊन स्थलांतर थांबणे .
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