मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जजल्ह्यात 20 शेळ्या
+ 2 बोकड असा शेळी र्ट वाटप करणे ही पथदशी
योजना सन 2016-17 मध्ये राबजवण्यास प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्याबाबत....
महाराष्ट्र शासन
कृजि, पशुसंवर्गन, दु ग्र्व्यवसाय जवकास, मत्स्यव्यवसाय जवभार्,
शासन जनणगय क्र. संकीणग-2016/प्र.क्र. 238/पदु म-4,
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजर्ुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
जदनांक : 9 जुल,ै 2021.
वाचा :-

1. कृिी व पदु म जवभार्ाचा शासन जनणगय क्र.संजकणग-2016/प्र.क्र.238/पदु म-4, जद.15.10.2016.
2. कृिी व पदु म जवभार्ाचे पजरपत्रक क्र.संजकणग-2016/प्र.क्र.238/पदु म-4, जद.9.03.2017
3. कृिी व पदु म जवभार्ाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. संजकणग-2016/प्र.क्र.238/पदु म-4, जद.25.10.2017
4. कृिी व पदु म जवभार्ाचा शासन जनणगय क्र.पजवआ-1020/प्र.क्र.110/पदु म-3, जद.25.05.2021.
प्र्तावना :पशुंसवर्गन जवभार्ामार्गत शेळी र्ट वाटपाच्या राज्य्तरीय नावीन्यपूणग तसेच, जजल्ह्हा वार्षिक योजने मर्ील शेळ्या
आजण बोकडाची / मेंढ्या आजण नर् मेंढ्याची आर्ारभूत ककमत वाढजवण्यास जद.12.05.2021 रोजी पार पडलेल्ह्या मंजत्रमंडळ
बैठकीत मंजत्रमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे . त्सयानुिंर्ाने खालीलप्रमाणे शासन जनणगय जनर्गजमत करण्यात येत आहे .
शासन जनणगय :वाचा क्र.1 येथील जद.15.11.2016 च्या शासन जनणगयातील पृ.क्र.1 वरील योजनेअंतर्गत दे य अनु दान खालीलप्रमाणे
वाचावे.
योजनेंतर्गत दे य अनुदान जनवड झालेल्ह्या प्रत्सयेक लाभाथीला वाटप करणे प्र्ताजवत असलेल्ह्या शेळी र्टाचा एकूण अपेजित खचग (शेळी र्ट
व शेळयांसाठीचा वाडा) रू. 2,31,400/- इतका आहे . र्टाची ्थापना करताना सुरुवातीला लाभार्थ्यास 100 टक्के

जनर्ी ्वजह्सा / जवत्तीय सं्थांचे कजग याद्वारे उभा करावयाचा आहे . सवग प्रवर्ासाठी प्रत्सयि खचाच्या 50 टक्के
तथाजप, प्रजत र्ट कमाल मयादा रू. 1,15,700/- या प्रमाणे अनुदान (Back ended Subsidy) दे य राहील.
20 शेळ्या + 2 बोकड अशा शेळी र्ट योजनेचा तपशील
(आकडे रू.)
अ.

तपशील

दर (प्रजत शेळी / बोकड)

र्टाची एकुण ककमत

1

20 शेळ्या खरे दी

6,000/-

1,20,000/-

2

02 बोकड खरे दी

8,000/

16,000/-

3

शेळ्यांचा वाडा (450 चौ. र्ूट)

212 रू प्रजत चौ. र्ूट

95,400/-

क्र.

एकूण

2,31,400/-

शासन जनणगय क्रमांकः संकीणग-2016/प्र.क्र. 238/पदु म-4,
अ.

र्टाचे ्वरुप

र्टाची ककमत

50 टक्के अनु दान

प्र्तावीत र्टाची

आवश्यक अनु दानाची

रक्कम

संख्या

रक्कम

क्र.

1.

20 + 2 शेळी र्ट 2,31,400/वाटप

1,15,700/-

1,000

11,57,00,000/-

उपरोक्त प्रमाणे बोकडाच्या आर्ारभूत ककमतीत केलेली सुर्ारणा आर्षथक विग 2021-22 पासून लार्ू राहील.
सदरचा शासन जनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्र् करण्यात
आलेला असुन त्सयाचा संकेतांक क्र. 202107091447414101 आहे . सदर शासन जनणगय जडजीटल ्वािरीने सािांजकत
करून जनर्गमीत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शाने व नावाने ,

Sameer Anant
Sawant
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2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be70b7
a6bddc9bea3f08d2330b, cn=Sameer Anant Sawant
Date: 2021.07.09 14:48:41 +05'30'

(समीर सावंत)
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. मंत्री (पशुसंवर्गन) यांचे खाजर्ी सजचव, मंत्रालय मुंबई-32.
2. मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजर्ी सजचव, मंत्रालय मुंबई-32.
3. आयुक्त पशुसंवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, औंर्, पुणे-7.
4. जवभार्ीय आयुक्त, औरं र्ाबाद.
5. जजल्ह्हाजर्कारी, जालना
6. मुख्य कायगकारी अजर्कारी, जजल्ह्हा पजरिद, जालना.
7. प्रर्ान महालेखापाल (लेखा परीिा)-1/2, महाराष्ट्र, मुंबई / नार्पूर.
8. प्रर्ान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई / नार्पूर.
9. व्यव्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अजहल्ह्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी जवकास महामंडळ, पुणे
10. प्रादे जशक सहआयुक्त पशुसंवर्गन, (सवग).
11. जजल्ह्हा पशुसंवर्गन उपायुक्त, जालना.
12. जजल्ह्हा पशुसंवर्गन अजर्कारी, जजल्ह्हा पजरिद, जालना
13. जनवड न्ती (पदु म-4)
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