मराठवाडा

पॅकेजच्या

धर्तीवर

पहिल्या

टप्यार्त

उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया व सार्तारा आहि दु स या टप्यार्त बीड व भंडारा या हजल््ांमध्ये 20 शेळ्या + 2
बोकड असा शेळी 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 : 9 जुल,ै 2021.
वाचा :- 1. कृहि, पशुसंवधधन, दु ग्धव्यवसाय हवकास, मत्सस्यव्यवसाय हवभागाचा शासन हनिधय क्र.संहकिध2016/प्र.क्र.238/पदु म-4, हद.16 नोव्िें बर, 2017.
2. शासन शुध्दीपत्रक क्र.संहकिध-2016/प्र.क्र.238/पदु म-4, हद.17 नोव्िें बर, 2017.
3. शासन पूरक पत्र क्र.संहकिध-2016/प्र.क्र.238/पदु म-4, हद.8 फेब्रुवारी, 2018.
4. कृिी व पदु म हवभागाचा शासन हनिधय क्र.पहवआ-1020/प्र.क्र.110/पदु म-3, हद.25 मे, 2021.
प्रस्र्तावना :पशुंसवधधन हवभागामाफधर्त शेळी गट वाटपाच्या राज्यस्र्तरीय नावीन्यपूिध व हजल्िा स्र्तरीय योजनेमधील शेळ्या
आहि बोकडाची / मेंढ्या आहि नर मेंढ्याची आधारभूर्त ककमर्त वाढहवण्यास हद.12.05.2021 रोजी पार पडलेल्या
मंहत्रमंडळ बैठकीर्त मंहत्रमंडळाने मान्यर्ता प्रदान केलेली आिे . त्सयानुिंगाने खालीलप्रमािे शासन हनिधय हनगधहमर्त करण्यार्त
येर्त आिे .
शासन हनिधय :वाचा क्र.1 येथील हद.16.11.2017 च्या शासन हनिधयार्तील पृ.क्र.2 वरील योजनेअंर्तगधर्त दे य अनु दान
खालीलप्रमािे वाचावे.
योजनेंर्तगधर्त दे य अनुदान
हनवड झालेल्या प्रत्सयेक लाभाथीला वाटप करिे प्रस्र्ताहवर्त असलेल्या शेळी गटाचा एकूि अपेहिर्त खचध (शेळी
गट व शेळयांसाठीचा वाडा) रू. 2,31,400/- इर्तका आिे . गटाची स्थापना करर्ताना सुरुवार्तीला लाभार्थ्यास 100

टक्के हनधी स्वहिस्सा / हवत्तीय संस्थांचे कजध याद्वारे उभा करावयाचा आिे . सवध प्रवगासाठी प्रत्सयि खचाच्या 50
टक्के र्तथाहप, प्रहर्त गट कमाल मयादा रू. 1,15,700/- या प्रमािे अनुदान (Back ended Subsidy) दे य रािील.

20 शेळ्या + 2 बोकड अशा शेळी गट योजनेचा र्तपशील
(आकडे रू.)
अ.

र्तपशील

दर (प्रहर्त शेळी / बोकड)

गटाची एकुि ककमर्त

क्र.
1

20 शेळ्या खरे दी

6,000/-

1,20,000/-

2

02 बोकड खरे दी

8,000/

16,000/-

3

शेळ्यांचा वाडा (450 चौ. फूट)

212 रू प्रहर्त चौ. फूट

95,400/-

एकूि

2,31,400/-

शासन हनिधय क्रमांकः संकीिध-2016/प्र.क्र. 238/पदु म-4,
अ.

गटाचे स्वरुप

50 टक्के अनु दान

गटाची ककमर्त

क्र.

1.

रक्कम

20 + 2 शेळी गट वाटप

2,31,400/-

1,15,700/-

उपरोक्र्त प्रमािे बोकडाच्या आधारभूर्त ककमर्तीर्त केलेली सुधारिा आर्थथक विध 2021-22 पासून लागू रािील.
सदरचा शासन हनिधय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेर्तस्थळावर
उपलब्ध करण्यार्त आलेला असुन त्सयाचा संकेर्तांक क्र . 202107091450444301 आिे . सदर शासन हनिधय हडजीटल
स्वािरीने सािांहकर्त करून हनगधमीर्त करण्यार्त येर्त आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शाने व नावाने,

Sameer Anant
Sawant

Digitally signed by Sameer Anant Sawant
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=57b66327fd02392673b4ab4d6a85fdd38e27f3be70
b7a6bddc9bea3f08d2330b, cn=Sameer Anant Sawant
Date: 2021.07.09 14:51:39 +05'30'

(समीर सावंर्त)
अवर सहचव, मिाराष्ट्र शासन

प्रर्त,
1. मा. मंत्री (पशुसंवधधन) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय मुंबई-32.
2. मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय मुंबई-32.
3. आयुक्र्त पशुसंवधधन, मिाराष्ट्र राज्य, औंध, पुिे-7.
4. हवभागीय आयुक्र्त, संबहं धर्त.
5. हजल्िाहधकारी, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड व भंडारा
6. मुख्य कायधकारी अहधकारी, हजल्िा पहरिद, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड व भंडारा
7. प्रधान मिालेखापाल (लेखा परीिा)-1/2, मिाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर.
8. प्रधान मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयर्ता)-1/2, मिाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर.
9. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादे वी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामंडळ,
गोखलेनगर, पुिे.
10. प्रादे हशक सिआयुक्र्त पशुसव
ं धधन, (सवध).
11. हजल्िा पशुसंवधधन उपायुक्र्त, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड व भंडारा
12. हजल्िा पशुसंवधधन अहधकारी, हजल्िा पहरिद, उस्मानाबाद, यवर्तमाळ, गोंहदया, सार्तारा, बीड व भंडारा
13. हनवड नस्र्ती (पदु म-4)

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

