
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजने अतंर्गत षिदर्ग ि 
मराठिाडा षिर्ार्ात दूध उत्पादन िाढीसाठी 
राबिाियाच्या षिशेि प्रकलपांतर्गत सतंुषित 
पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे 
तसेच, दुधाळ देशी र्ायी / म्हशींचे िाटप करणे 
या बाबींस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान 
करणेबाबत. 
  

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंिधगन, दुग्ध व्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्, 

शासन षनणगय क्र. एमएिके-2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजर्ुरू चौक, 

मंत्रािय षि्तार, मंुबई-400032. 
षदनांक :  28 षडसेंबर, 2018. 

 

िाचा :-  १)  कृषि, पशुसंिधगन, दुग्ध व्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्,शासन षनणगय क्रमांक  
एमएिके २०१६/प्र.क्र.२७/पदुम ८,षदनांक  १७ ऑक्टोबर, २०१६. 

             २)  शासन षनणगय क्रमांक एमएिके २०१६/प्र.क्र.२७/पदुम ८,षद.  २१ जानेिारी, २०१७. 
             ३)  शासन परूक पत्र क्रमांक एमएिके २०१६/प्र.क्र.४६/पदुम ४,षद. ९ मे, २०१७. 

४)  राष्ट्रीय कृषि षिकास योजना कक्ष यांच ेपत्र क्र.राकृषि-0317/प्र.क्र.14/राकृषियो कक्ष            
षद.9 जून, 2017 अन्िये  षद. २५ मे, २०१७ रोजी पार पडिेलया राज्य्तरीय प्रकलप मंजुरी 
सषमती सर्ेच ेषनर्गषमत केिेिे इषतिृत्त. 

5)  षनयोजन षिर्ार्ाचा शासन षनणगय क्र.डीसीटी-2316/प्र.क्र.133/का-1417,  
                  षद.5 षडसेंबर, 2016 

6)  षनयोजन षिर्ार्ाचा शासन षनणगय क्र. क्र.डीसीटी-2316/प्र.क्र.133/का-1417,                    
षद.3 माचग, 2017 

7) कृषि, पशुसंिधगन, दुग्ध व्यिसाय षिकास ि मत््यव्यिसाय षिर्ार्,शासन षनणगय क्र. एमएिके-
2017/प्र.क्र.113/पदुम-4, षद.21.07.2017 

8) कें द्र शासनाचे पत्र एफ नं. 1-15 /2017 -राकृषियो, कृषि र्िन निी षदल्ली, षद.01.10.2018  
 

प्र्तािना :  
राज्यातीि षिदर्ग ि मराठिाडा षिर्ार्ात दुग्धोत्पादन िाढषिण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि षिकास 

योजनेंतर्गत राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळाच्या सहकायाने षिशेि प्रकलप राबषिण्याच्या अनुिंर्ाने षद.२५.५.२०१७ 
रोजी पार पडिेलया राज्य्तरीय प्रकलप मंजूरी सषमतीच्या सर्ेमध्ये या प्रकलपास तत्ित: मान्यता (Partial 
Sanction) प्रदान करुन प्रकलपांतर्गत सतंुषित पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे (Ration Balancing 

Advisory Services) तसचे, दुधाळ देशी र्ायी / म्हशीचे  िाटप (Animal Induction) या दोन घटकांच्या 
अनुिंर्ाने कें द्र शासनाच्या पशुसंिधगन षिर्ार्ाच ेअषर्प्राय प्राप्त करुन घेण्याच ेषनदेश सषमतीने षदिेिे आहेत. 

त्या अनुिंर्ाने संतुषित पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे तसेच, दुधाळ देशी र्ायी / म्हशीच े
िाटप या दोन घटकांच्या समािशेासह प्रकलप अहिाि कें द्र शासनाच्या अषर्प्रायार्ग सादर करण्यात आिा 
होता. कें द्र शासनाने िाचा - 8 येर्ीि षद.01.10.2018 पत्रान्िये सदरच े दोन घटक षिशेि प्रकलपांतर्गत 
राबषिण्यास मान्यता प्रदान केिेिी आहे. 
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त्या अनुिंर्ाने राष्ट्रीय कृषि षिकास योजने अंतर्गत षिदर्ग ि मराठिाडा षिर्ार्ात दूध उत्पादन 
िाढीसाठी राबिाियाच्या षिशेि प्रकलपांतर्गत सतंुषित पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सिेा परुषिणे तसचे, दुधाळ 
देशी र्ायी / म्हशींचे  िाटप करणे या बाबींच्या अंमिबजािणीस शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याच े
बाब शासनाच्या षिचाराधीन होती. त्यानुिंर्ाने, खािीिप्रमाणे शासन षनणगय षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 

शासन षनणगय :  

राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत षिदर्ग ि मराठिाडा षिर्ार्ात दुग्धोत्पादन िाढषिण्यासाठी षिशेि 
प्रकलपाची अंमिबजािणी करणे या प्रकलपातंर्गत संतुषित पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे तसेच, 
दुधाळ देशी र्ायी / म्हशीच े िाटप याबाबींच्या  अंमिबजािणीस याद्वारे, शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. तसचे, या दोन घटकासंाठी येणारा एकूण खचग रु. 45.44 कोटी यास षित्तीय मान्यता 
देखीि प्रदान करण्यात येत आहे. या दोन्ही घटकाचंी अंमिबजािणी राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत 
उपिब्ध होणाऱ्या षनधीच्या अधीन राहून, राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळाच्या सहकायाने सन 2018-19 ि  
२०१९-२० या दोन ििाच्या कािािधीमध्ये करण्यात यािी. 

सदर प्रकलपातंर्गत समाषिष्ट्ट करण्यात आिेलया खािीि दोन्ही घटकांिर खचग करतानंा  नाबाडग 
सहाय्यीत Dairy Entrepreneurship Development Scheme- DEDS योजनेच ेमापदंड (Cost Norms), 
राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेच्या मार्गदशगक सुचना षिचारात घेऊन करण्यात यािा.  

प्रकलपाचे आर्थर्क षनकि- या प्रकलपांतर्गत समषिष्ट्ट षिषिध घटक ि त्यांच्या अंमिबजािणीसाठी षनधी 
उपिब्धतेचा तपषशि खािीिप्रमाणे आहे.   

                       
1. Ration Balancing Advisory Services-    

A .  Capital investment for 3000 Local Resource Persons & 60 Technical officers 

Sr. 
No. 

Items 
Physical 

target 

Unit  

Cost 

(Rs.) 

Period  

Requirement of 

funds for 16 

months (Rs. In 

Lakh) 

1 
Tablet with accessories to 

Local resource person 
3060 7,000/-   214.20 

2 
Printer & accessories to 

LDO officers 
60 7,000/-   4.20 

3 
LCD projector with 

accessories to LDO office 
60 20,000/-   12.00 

4 

Data management & 

communication charges to 

LRP for 16 months @ Rs. 

150 / Month 

3060 150/- 16 months 73.44 
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5 

Local resource person 

meeting expenses for 16 

months (2 meeting/month; 

total 32 meetings) 

3000 25/- 16 months 12.00 

6 
Honorium  to Local 

Recourse Person 
3000 2,000/- 16 months 960.00 

7 
Village awareness 

programmes & project 

publicity in 3000 villages 

3000 5,000/- 0 150.00 

8 

Training of Local resource 

person(10 days training for 

3000 LRP & 60 TO) @ 

Rs.250/person/ day 

3060 250/- 10 days 76.50 

Total Rs. 1502.34  

  
 

B.      Ration Balancing Programme Kit 

  

Physical 
target 

Unit 
cost 
(Rs.) 

Requirement of 
funds  for 16 

months (in lakhs) 

RBP - KIT for 3000 LRPs      

weighing balance -5 kg for 
3000 LRPs 

3000 420 12.60 

weighing balance for LRPs 
-25 kg for 3000 LRPs 

3000 495 14.85 

2 Tag applicator/ LRP  3000 416 24.96 

measuring tape 3000 134 4.02 

Information  Booklet 3000 50 1.50 

ready reakner 3000 2 0.06 

Cap 3000 95 2.85 

t-shirt 3000 300 9.00 

Tagging @Rs. 8 for 
1691750 milch animals 

As per milch 
animal 

population 

8 135.34 

Leather  bag 3000 650 19.50 

Administrative charges 
approxm. For 60 TO Rs. 
48633 one time 

60  29.18 

Total 253.86 

Total A+B (RKVY Share) 1756.20 
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      या घटकातंर्गत ज्या ि्तु / उपकरणे GEM पोटगििर उपिब्ध असतीि त्याचंी खरेदी सदर 
पोटगिव्दारेच करण्यात यािी. 
ब) दुधाळ देशी र्ायी / म्हशींचे िाटप (Animal Induction) - 

  षिदर्ग ि मराठिाडा षिर्ार्ात दुध उत्पादन िाढीसाठी राबिाियाच्या षिशेि प्रकलपांतर्गत प्रषत 
िार्ार्ी एक दुधाळ देशी र्ाय / म्हैस िाटप या बाबीअंतर्गत नाबाडग सहाय्यीत DEDS योजनेच्या मापदंडानुसार 
(Cost Norms) एकूण 16,400 िार्ार्थ्यांना 16,400 दुधाळ देशी र्ाय / म्हैस  िाटप कराियाच े असनू, 
(सिगसाधारण िार्ार्थ्यांना 25 % अनुदान आषण अनुसूषचत जाती ि जमातीच्या िार्ार्थ्यांना 33.33% अनुदान) 
सदर बाबीसाठी राकृषियो अतंर्गत रु. 27.88 कोटी षनधी पढुीि 16 मषहन्यात उपिब्ध करुन देण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे.  

सदरचा प्रकलप षिदर्ग षिर्ार्ातीि अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू, यितमाळ, चंद्रपरू 
तसेच, मराठिाडा षिर्ार्ातीि िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद या एकूण ११ षजलहयांमधीि 2,936 
र्ािांमध्ये राबषिण्यात यािा. 

या षिशेि दुग्ध प्रकलपातंर्गत संतुषित पशुखाद्य सल्ला ि मार्गदशगन सेिा परुषिणे या घटकाचंी 
अंमिबजािणी राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळाने कराियाची आहे. तर, दुधाळ जनािरांच ेिाटप या घटकाचंी 
अंमिबजािणी सबंषंधत षजलहयाचे षजलहा पशुसंिधगन उपायुक्त यानंी कराियाची आहे. 

या प्रकलपाच्या अमंिबजािणीसाठी िाचा-7 येर्ीि शासन षनणगयात नमुद करण्यात करण्यात 
आिलेया इतर बाबी जस ेकी रे्ट िार् ह् तांतरण, प्रकलपांतर्गत िार्ार्थ्यांना द्याियाच्या ि्तुचे तांषत्रक 
षनकि, प्रकलपांतर्गत िार्ार्ी षनिड, िार्ार्ी षनिड सषमती ि इतर अनुिंर्ीक सूचना यात कोणताही बदि 
करण्यात आििेा नसनू त्या  जशाच्या तशाच्य िारू् राहतीि.  

या प्रकलपाच्या यश्िी अंमिबजािणीकरीता आिश्यक त्या सषि्तर मार्गदशगक सुचना आयुक्त 
पशुसंिधगन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांनी त्यांच्या ्तरािरुन सिग सबंषंधतानंा तात्काळ षनर्गषमत कराव्यात. 

सदरचा शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळािर 
उपिब्ध असून, त्याचा संर्णक सांकेतांक 201812281604458601 असा आहे. हा शासन षनणगय 
डीषजटि ्िाक्षरीने साक्षांषकत करून काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राच ेराज्यपाि यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 

 
                                               (अनूप कुमार)  

शासनाच ेप्रधान सषचि 
प्रत:-     
1. मा. राज्यपाि, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सषचि. 
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2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सषचि. 
3. मा.मंत्री (पदुम) यांच ेखाजर्ी सषचि 
4. मा. राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजर्ी सषचि 
5. सषचि (कृषि), कृषि ि पदुम षिर्ार्, मंत्रािय, मंुबई ३२. 
6. आयकु्त पशुसंिधगन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पणेु 67 
7. आयकु्त दुग्धव्यिसाय षिकास, महाराष्ट्र राज्य, िरळी, मंुबई. 
8. आयकु्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यिती इमारत, पणेु. 
९. षिर्ार्ीय आयकु्त, नार्परु, अमरािती ि औरंर्ाबाद 
१०. षजलहाषधकारी, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू, यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना 

ि उ्मानाबाद 
11. प्रकलप सचंािक, षिदर्ग मराठिाडा  षिशेि दुग्ध प्रकलप, नार्परू 
१2. मुख्य कायगकारी अषधकारी, षजलहा पषरिद, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
      यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद  
१3. मुख्य कायगकारी अषधकारी, महाराष्ट्र पशुधन षिकास मंडळ, अकोिा. 
१4. क्षेत्रीय प्रमुख (पषिम षिर्ार्), राष्ट्रीय दुग्ध षिकास मंडळ, पषिम दु्रतर्ती महामार्ग,  
            र्ोरेर्ाि  (प)ू मंुबई. 
15. प्रादेषशक सहआयकु्त पशुसंिधगन, नार्परू, अमरािती, औरंर्ाबाद ि िातरू षिर्ार् 
16. प्रादेषशक दुग्धव्यिसाय षिकास अषधकारी, नार्परू, अमरािती, औरंर्ाबाद ि िातूर षिर्ार् 
17. षजलहा पशुसंिधगन उपायकु्त, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
      यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद  
18. षजलहा पशुसंिधगन अषधकारी, षजलहा पषरिद, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
      यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद 
19.षजलहा दुग्धव्यिसाय षिकास अषधकारी, अकोिा, अमरािती, बिुडाणा, िधा, नार्परू,  
      यितमाळ, चंद्रपरू, िातूर, नांदेड, जािना ि उ्मानाबाद 
 20. षनिडन्ती / पदुम-4 
 
 

 
 


		2018-12-28T16:13:57+0530
	Anoop Kumar




