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मादाम कामा मागग, िुतात्मा राजगुरु चौक, 
मांत्रालय, मुांबई- 400 032 
हदनाांक: 11 सप्टेंबर, 2019 

प्रसतावना :-  
 राज्यातील भटक्या जमाती - क  या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजाच्या 
सवांहगण हवकासासाठी हवहवध योजना राबहवण्याचा हनणगय शासनाने घेतला आिे.   धनगर व 
तत्सम समाजातील मेंढपाळ हवहवध हठकाणी भटकां ती करुन, शेळ्या-मेंढ्ाांचे पालन पोषण 
करुन, उदर हनवाि करतात. अशा सवरुपाच्या भटकां तीमुळे त्याांना अनेक समासयाांना तोंड द्याव े
लागते. जसे, भटकां तीवर जाताना ते सवग कुट ांहबय समवते जातात, त्यामुळे त्याांच्या पालयाांना 
शैक्षहणक सुहवधा हमळत नािीत. पहरणामी, या समाजामध्ये हनरक्षरतेचे प्रमाण जासत आिे. 
आरोग्य सुहवधेअभावी महिला व बालकाांच्या प्रकृतीसवासथयाांची िानी िोते. नैसर्गगक आपत्ती 
हशवाय इतर कारणासतव त्याांच्याकडील पशुधनाचा मृत्य  झालयास त्याांना आर्ग्क नुकसान 
भरपाई हमळत नािी. पहरणामी, सावकाराकड न कजग घ्याव े लागते. त्यामुळे त्याांची आर्ग्क 
पहरस्स्ती आणखी खालावत आिे.  
 2.     या समाजाच्या सतत भटकां तीमुळे समाजाच्या मुख्य प्रवािापास न द र रिाव े लागत 
असलयामुळे, त्याांना आर्ग्क, शैक्षहणक व सामाहजक प्रगतीपास न वांहचत रिाव े लागत आिे. 
वरील सवग बाबी हवचारात घेता, भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम  
समाजास मुख्य प्रवािात आणण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्याची आवश्यकता आिे. 
3.   कोणत्यािी कुट ांबाचा उदरहनवाि योग्य व सुरळीत चालहवण्यासाठी त्या कुट ांबातील 
महिलेची प्रमुख भहुमका असते. कुट ांबातील अनेक जबाबदाऱ्या महिलेस पार पाडाव्या लागतात. 
तसेच, कुट ांबातील महिलेच्या कुवतीप्रमाणे कुट ांबाच्या उदरहनवािासाठी त्या आर्ग्क मदत 
करत असतात. धनगर व तत्सम  समाजातील महिला  शेळी / मेंढी पालन या पारांपाहरक 
व्यवसायामध्ये मदत करतात. त्यामुळे त्याांची कुटुांबासोबत भटकां ती सुरू असते. धनगर व तत्सम 
समाजातील महिलाांना पयायाने धनगर कुट ांबाांना स्ैयग प्राप्त िोण्याची दृष्ट्टीने धनगर व तत्सम 
समाजातील नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस े्ंच्या सदसयाांना ठाणबांद पध्दतीने शेळीपालन 
करण्यासाठी 10 शेळ्या + 1  बोकड अशा  शेळी गट वाटप करण्याची नवीन योजना सुरू  
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करण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन िोती. त्यानुषांगाने खालीलप्रमाणे शासन हनणगय 
हनगगहमत करण्यात येत आिे.  
4. शासन हनणगय:- 

राज्य शासनाने वळेोवळेी अहधस चीत केलेलया भटक्या जमाती (भज-क) या 
मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजातील नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेच्या 
सदसयाांना राज्यसतरीय योजनेंतगगत ठाणबांद पध्दतीने शेळीपालन करण्यासाठी प्रत्येक 
महिला सदसयास 10 शेळ्या + 1 बोकड अशा शेळी गट वाटपाची योजना सुरू 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे शासन हनणगय हनगगहमत करण्यात येत आिे. 
(1) राज्यसतरीय योजनेंतगगत राज्यातील मुांबई व मुांबई उपनगर िे 2 हजलिे वगळता 
उवगरीत 34 हजलयात राज्य शासनाने वळेोवळेी अहधस चीत केललेया भटक्या जमाती 
(भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजातील नोंदणीकृत महिला 
सिकारी सांस्ेच्या सदसयाांसाठी सन 2019-20 या हवत्तीय वषापास न योजना 
राबहवण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आिे. 
(2) या योजनेंतगगत ठाणबांद पध्दतीने शेळीपालन करण्यासाठी 10 शेळ्या + 1 बोकड 
असा शेळी गट 125 नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ाांना प्र्म टप्प्यात वाटप  
करण्यासाठी 75 टक्के शासनाचा हिससा (अनुदान) व 25 टक्के लाभाथयांचा हिससा या 
तत्वावर राबहवण्यास मान्यता देण्यात येत आिे. 
(3)  सदर योजनेसाठी 75 टक्के अनुदानानुसार येणारा एक ण आर्ग्क भार                            
रु. 2475.00 लक्ष एवढ्ा हनधीस तत्वत: मान्यता देण्यात येत आिे. 
5. योजनेचा उदे्दश:- 
(1) राज्यातील भटकां ती करणाऱ्या धनगर व तत्सम समाजातील पशुपालकाांना 
पारांपाहरक पद्धतीने करीत असलेलया शेळीपालन या व्यवसायापास न त्याांना शाश्वत 
उत्पन्नाचा स्त्रोत हनमाण करून देणे तसचे धनगर व तत्सम समाजातील महिलाांना 
पयायाने धनगर कुट ांबाांना स्ैयग प्राप्त िोण्याची दृष्ट्टीने, तसेच त्या समाजातील 
महिलाांचा सामाहजक व आर्ग्क सतर उांचावण्यास मदत करणे. 
(2)  राज्यामध्ये बांहदसत शेळीपालन व्यवसायास चालना देणे. 
(3) शेळीपालनाचा पारांपाहरक व्यवसाय असणाऱ्या समाजातील महिलाांना सवयां-
रोजगाराची सांधी उपलब्ध करून देणे. 
(4) राज्यामधील शेळ्याांच्या सांख्येमध्ये वाढ करून, राज्याच्या कृहष व सांलग्न क्षते्रातील 
स  ्ल उत्पन्न वाढीच्या दराचे उहद्दष्ट्ट साध्य करण्यास मदत करणे. 
(5) स्ायी सवरुपाच्या ठाणबांद पध्दतीने शेळीपालन करण्यासाठी महिला पशुपालकाांना 
आकर्गषत करुन त्याांना स्ैयग हनमाण करुन देणे.  
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6.   योजनेचे सवरूप:-  
(1) सदर योजना राज्य शासनाने अहधस चीत केललेया भटक्या जमाती (भज-क) या मागास 
प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजातील नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेच्या सदसयाांसाठी 
लाग  रािील. 
 (2)  नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेमध्ये भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील 
धनगर व तत्सम जमातींमधील हकमान 20 व कमाल 30 महिला सभासद राितील. 
                                                  अ्वा 
(3)  नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेच्या एक ण सदसयाांपैकी हकमान 90 टक्के महिला सदसय  
(भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम जमातींमधील असतील व उवगरीत 10 टक्के 
इतर कोणत्यािी मागास प्रवगातील असतील.  
(4) या योजनेमध्ये सन 2019 -20 या आर्ग्क वषापास न ठाणबांद पध्दतीने शेळीपालन 
करण्यासाठी सांस्ेतील प्रत्येक लाभा्ी महिला सदसयाांस 10 शेळ्या + 1 बोकड असा शेळी 
गट पायाभ त सुहवधेसि 125 नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ाांना वाटप करणे. 
(5) नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेमध्ये हकमान 20 आहण कमाल 30 महिला सभासदाांचा 
समावशे असेल.  
(6) एका नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेमध्ये कमाल 30 महिला सदसय गृिीत धरुन, 125 
सांस्ाांमधील 3750 लाभा्ी महिला सदसयाांना शेळी गटाचे वाटप करणे.  
(7) सदर योजनेमध्ये 75 टक्के हिससा राज्य शासनाचा रािील व 25 टक्के हिश्याची रक्कम 
लाभाथयांने सवत: ककवा बकेँकड न कजग घेऊन ( हकमान 5 टक्के सवहिससा व उवगरीत 20 टक्के 
बँकेच ेकजग) उभारणे आवश्यक आिे. 
(8) सदर योजनेमध्ये सवहिससाची रक्कम भरण्याची क्षमता असलेलया महिला सदसय 
लाभाथयांचीच हनवड करण्यात येईल. या अनुषांगाने महिला लाभाथयांनी सवहिससाची रक्कम 
भरण्याची िमी देणे आवश्यक रािील. लाभा्ी सवहिससा भरण्याकहरता बॅकेकड न कजग घेणार 
असलयास, सदर महिला लाभाथयाने या योजनेंतगगत हनवड झालयानांतर बॅकेकड न सवबळावर 
कजग उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक रािील. अशी िमी सांबांहधत महिला सदसयाने देणे आवश्यक 
रािील.  
(9) सदर योजनेमध्ये लाभा्ी म्िण न हनवड झालेलया नोंदणीकृत महिला सिकारी सांस्ेमधील 
सवग महिला सदसयाांनी सवहिश्श्याची रक्कम भरलयाहशवाय, सदर सांस्ेतील सदसयाांना शेळी 
गटाचे वाटप करण्यात येणार नािी. 
 (10) उसमानाबाद / सांगमनेरी जातीच्या 10 शेळ्या + 1 बोकड या शेळी गटाची एक ण ककमत 
रु.87,857/- एवढी रािील. त्यापैकी 75% हिससा म्िणजेच रु. 65,893/- एवढे शासनाचे 
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अनुदान अनुज्ञये असेल. उवगहरत 25% हिससा म्िणजे रु. 21,964/- एवढी रक्कम 
सवहिससा म्िण न लाभधारकाने भरणे आवश्यक आिे. 
(11) या राज्यसतरीय योजनेंतगगत 10 शेळ्या + 1 बोकड या शेळी गटाांचा बाबहनिाय 
खचाचा तपशील सोबतच्या हववरणपत्रामध्ये दशगहवण्यात आला आिे. 
(12) ज्या महिला लाभा्ींना मागील 5 वषांमध्ये पशुसांवधगन हवभागाच्या वयैस्क्तक 
लाभाच्या योजनेचा (दुधाळ जनावरे गट वाटप, शेळी गट वाटप, कुक्कुट गट 
सांगोपनासाठी पायाभ त सुहवधाांच्या हनर्गमतीकहरता अ ग्सिाय्य, एकहदवशीय कुक्कुट 
हपलाांचे वाटप, तलांगाचे गट वाटप इ.) लाभ हदलेला आिे.  असे लाभा्ी या योजनेमध्ये 
हनवडीस पात्र ठरणार नािीत.  
(13) शेळी गटाच्या खरेदीनांतर वाित कीचा सवग खचग लाभा्ी सांस्ेने करणे आवश्यक 
आिे. 
(14) सदर योजनेमध्ये हनवड झालेलया लाभा्ी सांस्ेमधील सवग सदसयाांनी 
वयैक्तीकहरत्या राष्ट्रीयकृत बँक / शेडयुलड बकँ / सिकारी बँकेमध्ये खाते उघडणे 
आवश्यक रािील, जेणेकरुन या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम डीबीटी द्वारे वगग करणे 
शक्य िोईल. 
(15) तसेच लाभा्ी सांस्ेमधील सवग सदसयाांनी त्याांचा आधार क्रमाांक व पॅन क्रमाांक 
(आवश्यक असेल त्याहठकाणी) या खात्याशी सांलग्न करणे बांधनकारक रािील. 
(16) या योजनेअांतगगत  उसमानाबादी / सांगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम शेळया / 
बोकडाांची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिलयादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास 
मिामांडळ, मया., पुणे याांचेकड न करण्यात येईल.  मिामांडळाकडे शेळया / बोकड 
उपलब्ध नसलयाच े प्रमाणपत्र मिामांडळाने हदलयास, अशा वळेी शेळ्या / बोकडाांची 
खरेदी अहधकृत बाजारात न  करण्यात येईल. 
8.  शेळी गट खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सहमती गठीत करण्यात येत आिे:-  

(i) सांबांहधत पशुधन हवकास अहधकारी (हवसतार) 
(ii) सांबहधत पशुधन हवकास अहधकारी / स.प.हव.अ. / प.प. हनकटतम  
     पशवदै्यकीय दवाखाना   
(iii) सांबहधत बकेँचा प्रहतहनधी (लाभाथयांच्या सवहिससा कजगरुपी असलयास), 
(iv) हवमा कां पनीचा प्रहतहनधी,  (v) लाभा्ी. 

9. शेळी गटाचा हवमा:- 
(1) शेळयाांची खरेदी केलयानांतर लाभाथयाने त्याांचा हवमा लगेच उतरव न घेणे 
बांधनकारक रािील. 
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(2) शेळी गटाचा हवमा लाभा्ी आहण हजलिा पशुसांवधगन उपआयुक्त (पदनामाने) 
याांच्या सांयुक्त नाव ेउतरहवण्यात यावा. 
(3) गटातील हवमा सांरक्षीत शेळया/बोकडाचा मृत्य  झालयास, प्राप्त िोणा-या  
हवम्याच्या रकमेत न लाभाथयांने पुन्िा शेळया ककवा बोकड खरेदी करणे आवश्यक 
रािील. 

(4) लाभाथयाने हवहित नमुन्यात बांधपत्र करुन देणे आवश्यक रािील. योजनेअांतगगत मांज र 
अनुदानापेक्षा प्रत्यक्ष अांमलबजावणीस जासत खचग येत असलयास, आवश्यक ती अहतहरक्त  
रक्कम लाभा्ीने सवत: भरणे आवश्यक आिे. 
(5) शेळी गटाचा पुरवठा केलयानांतर लाभाथयांने कमीत कमी 3 वषे ठाणबांद पध्दतीने शेळी 
पालन व्यवसाय करण्याचे िमी पत्र देणे आवश्यक आिे. 
(6) लाभाथयांने शेळया हवकलयाचे ककवा अन्य प्रकारे योजनेच्या अांमलबजावणीमध्ये च क 
केलयाचे हदस न आलयास, अनुदानाची रक्कम वस ल करण्याबाबत हविीत मिस ल 
कायगपद्धतीचा अवलांब करण्यात येईल. 
10.  लाभा्ी हनवडीची कायगपध्दती:-  
(1) भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम जमातींमधील नोंदणीकृत 
महिला सिकारी सांस े्ंच्या मिीला लाभा्ींचे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, सांबांहधत 
हजलयाच्या हजलिा पशुसांवधगन उपआयुक्त याांच्याकडे अजग मागहवण्यात येतील.  
(2) सांबांहधत हजलयाच्या हजलिा पशुसांवधगन उपआयुक्त याांच्याकडे प्राप्त झालेलया अजांची 
छानणी करुन, पुण्यश्लोक अहिलयादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामांडळाकडे 
पाठहवण्यात येतील. 
(3)  मिामांडळ प्राप्त झालेलया अजाची तपासणी करुन, सवग प्रसताव हशफारशीसि पदुम या 
हवभागाकडे सादर करेल. 
(4) पदुम हवभाग प्राप्त झालेले पात्र अजग, अांतीम मान्यतेसाठी हवजाभज, इमाव व हवमाप्र या 
हवभागाकडे हशफारशीसि सादर करेल. 
(5)  हवजाभज, इमाव व हवमाप्र या हवभागाकडे प्राप्त झालेलया अजामध न सदर योजनेमध्ये पात्र 
असलेलया लाभाथयांच्या हनवड करुन, त्याप्रमाणे पात्र लाभाथयांना योजनेमध्ये नम द 
केलयाप्रमाणे लाभ देण्यास मान्यता देईल. 
(6) सदर योजनेंतगगत हवजाभज, इमाव व हवमाप्र हवभागाने हनवड केलेलया पात्र लाभाथयांना 
योजनेतील लाभ देण्यासांदभात या हवभागाकड न मिामांडळास हनदेश देण्यात येतील. 
(7)  सदर हनदेशप्रमाणे मिामांडळाकड न योजनेची अांमलबजावणी करण्यात येईल. 
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11. हजलिासतरीय छाननी सहमतीची सांरचना:-   
 (i)  हजलिा पशुसांवधगन उपआयुक्त -     अध्यक्ष 
(ii)  हजलिा समाज कलयाण अहधकारी / प्रहतहनधी -             सदसय 
(iii) महिला व बालकलयाण अहधकारी / प्रहतहनधी -   सदसय 
(iv) हजलिा रोजगार सवयांरोजगार अहधकारी / प्रहतहनधी -          सदसय 
(v) सिाय्यक आयुक्त, हजलिा पशुसांवधगन 
      उपआयुक्त कायालय -                                              सदसय सहचव        

 

12.   कायगन्वयन यांत्रणा:- 
       राज्य क्षते्रामध्ये राबहवण्यात येत असलेलया योजनेची अांमलबजावणी पुण्यश्लोक 
अहिलयादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास मिामांडळ हल., पुणे  याांचेद्वारे करण्यात 
येईल. 
 

13.   लाभधारक हनवडीचे हनकष-  
(1) सदर योजना राज्य शासनाने अहधस चीत केलेलया भटक्या जमाती (भज-क) या 
मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजातील नोंदणीकृत महिला सिकारी 
सांस्ेच्या सदसयाांसाठी लाग  रािील. 
(2)  लाभधारकाचे वय 18 वषापेक्षा कमी व 55 वषापेक्षा जासत नसाव.े 
(3) लाभधारकाची हनवड करताना अपांगाकहरता 3% आरक्षण ठेवण्यात याव.े 
(4) ज्या महिला लाभा्ींना मागील 5 वषांमध्ये पशुसांवधगन हवभागाच्या वयैस्क्तक 
लाभाच्या योजनेचा (दुधाळ जनावरे गट वाटप, शेळी गट वाटप, कुक्कुट गट 
सांगोपनासाठी पायाभ त सुहवधाांच्या हनर्गमतीकहरता अ ग्सिाय्य, एकहदवशीय कुक्कुट 
हपलाांचे वाटप, तलांगाचे गट वाटप इ.) लाभ हदलेला आिे, असे लाभा्ी या 
योजनेमध्ये हनवडीस पात्र ठरणार नािीत.  
(5) एका कुटुांबातील एकाच महिला लाभा्ीस  या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. 

 

14.   सदर योजनेच्या अांमलबजावणीसाठी सवतांत्र लेखाहशषग हनमाण करुन, त्या 
लेखाहशषामध न आवश्यक तो खचग भागहवण्यात येईल. 
 

15. सदर आदेश हवजाभज, इमाव व हवमाप्र कलयाण या हवभागाच्या सिमतीने 
हनगगहमत करण्यात येत आिे. 
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16.    सदर शासन हनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्ळावर उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सांकेताक 
201909111544228401 असा आिे. िा आदेश हडजीटल सवाक्षरीने साक्षाांहकत करुन 
काढण्यात येत आिे.  

  मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 

                                                                                                     ( हवकास तु. कदम )                                                                                                                       
     अवर सहचव, मिाराष्ट्र शासन  

प्रत, 
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव, मांत्रालय, मुांबई-32 
2. आयुक्त पशुसांवधगन, मिाराष्ट्र  राज्य, पुणे- 67.  
3. व्यवस्ापकीय सांचालक, पुण्यश्लोक अहिलयादेवी मिाराष्ट्र मेंढी व शेळी हवकास  
       मिामांडळ, हल. पुणे. 

4. सवग हजलिाहधकारी (मुांबई व मुांबई उपनगर वगळ न) 
5. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), मिाराष्ट्र- 1/2, मुांबई / नागप र. 
6. सवग हजलिा कोषागार अहधकारी  
7. मा. मांत्री (पदुम) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई-32 
8. मा. मांत्री (हवजाभज, इमाव व हवमाप्र कलयाण) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई. 
9. मा. राज्यमांत्री (पदुम) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई-32 
10. सवग प्रादेहशक सिआयुक्त पशुसांवधगन, 
11. सवग हजलिा पशुसांवधगन उपआयुक्त, 
12. सवग हजलिा पशुसांवधगन अहधकारी, हजलिा पहरषद 
13. हवजाभज, इमाव व हवमाप्र कलयाण हवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
14. हवत्त हवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
15. हनयोजन हवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
16. हनवड नसती (पदुम- 3). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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