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प्रस्तावना :राज्यातील अनुसूदचत जमाती या मागास प्रवगाच्या म्हणजेच आदिवासी सामाजाच्या
सवांदगण दवकासाच्या दृष्ट्टीने राज्यशासनाकडू न राबदवण्यात येणाऱ्या दवदवध योजनाुंच्या धतीवर
राज्यातील भटक्या जमाती - क या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजाच्या सवांदगण
दवकासासाठी दवदवध 13 नवीन योजना सुरू करण्यास मा. मुंत्रीमुंडळाने मान्यता दिली असून,
सिर 13 योजनाुंमध्ये भटक्या जमाती-क या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजातील
भूमीहीन मेंढपाळ कुटु ुं बासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतगगत अधग बुंदिस्त, बुंदिस्त मेंढीपालन
करण्याकरीता जागा खरेिीसाठी ककवा 30 वषाच्या भाडे करारावर जमीन भाड्याने घेण्यासाठी
अनुिानस्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्गसहाय्य िे ण्याचा दवषय अुंतभूत
ग आहे.
2.

राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम

समाजातील मेंढपाळ दवदवध दठकाणी भटकुंती करुन, शेळ्या-मेंढ्ाुंचे पालन पोषण करुन,
उिर दनवाह करतात. अशा स्वरुपाच्या भटकुंतीमुळे त्याुंना अनेक समास्याुंना तोंड द्यावे लागते.
जसे, भटकुंतीवर जाताना ते सवग कुटू ुं दबय समवेत जातात, त्यामुळे त्याुंच्या पालयाुंना शैक्षदणक
सुदवधा दमळत नाहीत. पदरणामी, या समाजामध्ये दनरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. आरोग्य
सुदवधेअभावी मदहला व बालकाुंच्या प्रकृतीस्वास्र्थ्याुंची हानी होते. नैसर्गगक आपत्ती दशवाय इतर
कारणास्तव त्याुंच्याकडील पशुधनाचा मृत्यू झालयास त्याुंना आर्गर्क नुकसान भरपाई दमळत
नाही. पदरणामी, सावकाराकडू न कजग घ्यावे लागते. त्यामुळे आर्गर्क पदरस्स्र्ती आणखी
खालावत आहे.
3.

या समाजाच्या सतत भटकुंतीमुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून िू र रहावे लागत

असलयामुळे, त्याुंना आर्गर्क, शैक्षदणक व सामादजक प्रगतीपासून वुंदचत रहावे लागत आहे.
वरील सवग बाबी दवचारात घेता, भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम
समाजास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्याची बाब शासनाच्या
दवचाराधीन होती. त्यानुषुंगाने खालीलप्रमाणे शासन दनणगय दनगगदमत करण्यात येत आहे.
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शासन दनणगय:4.

भटक्या जमाती-क या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजातील भूमीहीन

मेंढपाळ कुटु ुं बासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतगगत अधग बुंदिस्त, बुंदिस्त मेंढीपालन
करण्याकरीता जागा खरेिीसाठी ककवा 30 वषाच्या भाडे करारावर जमीन भाड्याने
घेण्यासाठी अनुिानस्वरुपात एकवेळचे एकरकमी अर्गसहाय्य िे ण्याची योजना
खालीलप्रमाणे राबदवण्यास शासन मान्यता िे ण्यात येत आहे:(i) राज्यस्तरीय योजनेंतगगत राज्यातील मुुंबई व मुुंबई उपनगर हे 2 दजलहे वगळता
उवगरीत 34 ग्रामीण दजलयात राज्य शासनाने वेळोवेळी अदधसूचीत केलेलया केवळ
भटक्या जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजामधील
भूमीहीन मेंढपाळ कुटु ुं बासाठी सन 2019-20 या दवत्तीय वषापासून या योजनेचा लाभ
िे ण्यात यावा.
(ii) उक्त मागास प्रवगातील ज्या मेंढपाळ कुटू ुं बाच्या मालकी हक्काची महाराष्ट्र
राज्यात कोणत्याही दठकाणी, कोणत्याही प्रकारची शेतजमीन नाही, अशा भूमीहीन
मेंढपाळ कुटू ुं बातील कोणत्याही एका सिस्यास (पुरुष ककवा स्त्री) या योजनेंतगगत लाभ
िे ण्यात यावा.
(iii) या योजनेंतगगत भूमीहीन मेंढपाळ कुटु ुं बासाठी अधग बुंदिस्त, बुंदिस्त मेंढीपालन
करण्याकरीता दकमान 1 गुुंठा जागा खरेिी करण्यासाठी, जागेच्या ककमतीच्या 75
टक्के अर्वा दकमान 30 वषासाठी भाडे करारावर जागा घेण्यासाठी भाड्यापोटी
द्यावयाच्या रकमेच्या 75 टक्के रक्कम एकवेळचे एकरकमी अर्गसहाय्य म्हणून कमाल
रु. 50000/- मयािे त अनुिान िे ण्यात यावे.
(iv) या योजनेंतगगत प्रर्म टप्प्यात 2000 लाभार्ींना वरीलप्रमाणे अनुिान िे ण्यात
यावे.
(v) सिर योजनेंतगगत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या 75 टक्के अनुिानासाठी सन 2019-20
या आर्गर्क वषाकरीता एकूण रु. 10.00 कोटी एवढ्ा दनधीस मान्यता िे ण्यात येत
आहे.
(vi) या योजनेसाठी आवश्यक असणारा दनधी दवजाभज, इमाव व दवमाप्र कलयाण
दवभागाकडू न उपलब्ध करुन, दवतरीत करण्यात येईल.
5. योजनेचा उद्देश:(i) राज्यातील भटकुंती करणाऱ्या धनगर व तत्सम समाजातील पशुपालकाुंना
पारुंपादरक पद्धतीने करीत असलेलया मेंढी / शेळीपालन या व्यवसायापासून त्याुंना
शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत दनमाण करून िे णे व त्याद्वारे त्याुंचा सामादजक व आर्गर्क
स्तर उुं चावण्यास मित करणे.
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(ii) राज्यामध्ये बुंदिस्त मेंढी / शेळीपालन व्यवसायास चालना िे णे.
(iii) मेंढीपालन व्यवसायामध्ये अधग बुंदिस्त ककवा बुंदिस्त मेंढीपालन ही सुं कलपना
प्रभावीपणे राबदवणे.
(iv) मेंढीपालनाचा पारुंपादरक व्यवसाय असणाऱ्या समाजातील युवकाुंना रोजगाराची सुंधी
उपलब्ध करून िे णे.
(v) राज्यामधील शेळ्याुंच्या सुंख्येमध्ये वाढ करून, राज्याच्या कृदष व सुंलग्न क्षेत्रातील स्र्ूल
उत्पन्न वाढीच्या िराचे उदद्दष्ट्ट साध्य करण्यास मित करणे.
(vi) स्र्ायी स्वरुपाच्या ठाणबुंि पध्ितीने शेळीपालन करण्यासाठी पशुपालकाुंना आकर्गषत
करुन त्याुंना स्र्ैयग दनमाण करुन िे णे.
(vii) राज्यातील मेंढ्ाुंच्या सुंख्येमध्ये सातत्याने होत असलेली घट र्ाुंबदवणे ककबहु ना त्यामध्ये
वाढ करून स्वयुंरोजगाराच्या सुंधी उपलब्ध करून िेणे.
(viii) राज्यातील मेंढी / शेळीपालन व्यवसायास चालना िे ऊन ग्रामीण रोजगार दनर्गमती करणे.
6. योजनेचे स्वरूप:(1) सिर योजना राज्य शासनाने वेळोवेळी अदधसूचीत केलेलया केवळ भटक्या जमाती
(भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम जमातीमधील ज्या मेंढपाळ कुटू ुं बाच्या
मालकी हक्काची महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही दठकाणी, कोणत्याही प्रकारची शेतजमीन
नाही, अशा भूमीहीन मेंढपाळ कुटू ुं बातील कोणत्याही एका सिस्यास (पुरुष ककवा स्त्री) या
योजनेचा लाभ िे णे.
(2) या योजनेमध्ये सन 2019-20 या आर्गर्क वषापासून भूमीहीन मेंढपाळ कुटु ुं बासाठी अधग
बुंदिस्त, बुंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता दकमान 1 गुुंठा जागा खरेिी करण्यासाठी,
जागेच्या ककमतीच्या 75 टक्के अर्वा दकमान 30 वषासाठी भाडे करारावर जागा घेण्यासाठी
भाड्यापोटी द्यावयाच्या रकमेच्या 75 टक्के रक्कम एकवेळचे एकरकमी अर्ग सहाय्य म्हणून
कमाल रु. 50 हजार एवढे अनुिान वाटप करणे.
(3) सिर योजनेमध्ये 75 टक्के दहस्सा राज्य शासनाचा राहील व 25 टक्के दहश्याची
रक्कम लाभार्थ्यांने उभारणे आवश्यक आहे.
(4)

20 मेंढया/ शेळ्या व 1 मेंढानर /

बोकड एवढे पशुधन सुंगोपन करण्याकदरता

सवगसाधारणपणे खालीलप्रमाणे जागेची आवश्यकता असते:(i) 20+ 1 मेंढी/ शेळी गटासाठी शेड बाुंधकाम
(अ) 21 प्रौढ मेंढयाुं / शेळ्याुंसाठी 10 चौ. फुट प्रमाणे 210 चौ. फुट
(ब) 20 कोकराुंसाठी प्रत्येकी 5 चौ. फुट प्रमाणे 100 चौ. फुट
(क) एकुण बाुंधकाम 310 चौ. फुट
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(ii) मोकळया जागेस कुंु पण उभारणी
(अ) 21 प्रौढ मेंढया / शेळ्याुंसाठी 20 चौ. फुट प्रमाणे 420 चौ. फुट
(ब) 20 कोकराुंसाठी प्रत्येकी 5 चौ. फुट प्रमाणे 100 चौ.फुट
(क) एकुण 520 चौ. फुट क्षेत्रास कुंु पण
(5) 20 मेंढया/ शेळ्या व 1 मेंढानर / बोकड एवढे पशुधन सुंगोपन करण्याकदरता
एकूण शेड बाुंधकामाकदरता 310 चौ. फुट व 520 चौ. फुट क्षेत्रास कुंु पण अशी एकूण
830 चौ. फुट जागेची तसेच चाऱ्याची साठवणूक याकदरता लागणारी जागा दवचारात
घेऊन साधारणपणे 1000 चौ. फुट म्हणजेच 1 गुुंठा जागा पुरेशी आहे.
7. योजनेच्या अुंमलबजावणीची कायगपध्िती:(1)

पुण्यश्लोक अदहलयािे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी दवकास महामुंडळामाफगत

योजनेस व्यापक प्रदसद्धी िे ऊन, याकदरता दजलहा पशुसुंवधगन उपायुक्त याुंचे माफगत
अजग मागदवण्यात येतील. त्यानुसार खालील दनवड सदमती माफगत लाभार्ींची दनवड
करण्यात येईल:-:(i) दजलहा पशुसुंवधगन उपआयुक्त -

अध्यक्ष

(ii) दजलहा पशुसुंवधगन अदधकारी, दजलहा पदरषि -

सिस्य

(iii) सुंबुंदधत तालुक्याचे पशुधन दवकास अदधकारी (दवस्तार) -

सिस्य

(iv) सहाय्यक आयुक्त पशुसुंवधगन,
दजलहा पशुसुंवधगन उपआयुक्त कायालय(2)

सिस्य सदचव

दनवड करण्यात आलेलया लाभार्ींची अुंदतम यािी प्रदसद्ध करून त्यानुसार

लाभधारकाुंना जागा खरेिीकदरता अर्वा जागा भाडे करारावर घेण्याबाबत
कळदवण्यात येईल.
(3)

दनवड झालेलया लाभार्ीनी दवकत घ्यावयाच्या ककवा 30 वषाच्या भाडे

करारावर घ्यावयाच्या जदमनीची तपशील मादहती व कागिपत्रे सुंबदधत पशुधन
दवकास अदधकारी (दवस्तार) याुंचेकडे सािर करावीत.

त्यानुसार जागेची प्रत्यक्ष

पडताळणी पशुधन दवकास अदधकारी (दवस्तार) याुंचे माफगत करून, अनुिानाचा
प्रस्ताव दजलहा पशुसुंवधगन उपायुक्त याुंचे माफगत महामुंडळाकडे पाठवावा. त्यानुंतर
लाभार्थ्यांच्या दहश्श्याची रक्कम बँक खात्यात जमा केलयाची खात्री करून, शासकीय
िे य असलेले 75 % अनुिान महामुंडळामाफगत र्ेट हस्ताुंतरण पद्धतीने (DBT)
लाभधारकाुंच्या बँक खातेवर जमा करण्यात येईल.
(4)

लाभार्थ्यांने जमीन खरेिी अर्वा 30 वषाच्या कालावधीसाठी भाडे करारावर

जमीन घेतलयाचे कागिपत्राुंची सक्षम प्रादधकाऱ्याकडे नोंिणी करील, नोंिणी
करण्यात आलेलया कागिपत्राुंची सत्यप्रत महामुंडळाकडे जमा करेल.
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(5) लाभार्थ्यांने सिर योजनेच्या अुंमलबजावणी चूक केलयाचे दिसून आलयास, त्या
लाभार्थ्यांकडू न अनुिानाची रक्कम िुं डासह वसूल करण्याबाबत दवहीत महसूल
कायगपद्धतीचा अवलुंब करण्यात येईल.
8. कायगन्वयन युंत्रणा:राज्य क्षेत्रामध्ये राबदवण्यात येत असलेलया योजनेची अुंमलबजावणी व्यवस्र्ापकीय
सुंचालक, पुण्यश्लोक अदहलयािे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी दवकास महामुंडळ, दल. पुणे याुंचेद्वारे
करण्यात येईल.
9.

सिर योजनेसाठी स्वतुंत्र लेखाशीषग दनमाण करण्याची कायगवाही दवभागाच्या स्तरावर

करण्यात येईल.
10.

सिर आिे श दवजाभज, इमाव व दवमाप्र कलयाण दवभाग अनौपचादरक सुंिभग क्र.20/उस,

दिनाुंक 14.8.2019, दनयोजन दवभाग, अनौपचादरक सुंिभग क्र.132/1431, दिनाुंक 19.8.2019 व
दवत्त दवभाग अनौपचादरक सुंिभग क्र. 385/व्यय-2, दिनाुंक 28.8.2019 अन्वये त्याुंच्या सहमतीने
दनगगदमत करण्यात येत आहे.
11.

सिर शासन दनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201909111544256001 असा आहे. हा आिे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे शानुसार व नावाने.
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( दवकास तु. किम )
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. मुख्यमुंत्री याुंचे प्रधान सदचव, मुंत्रालय, मुुंबई-32
2. आयुक्त पशुसुंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 67.
3. सवग दजलहादधकारी (मुुंबई व मुुंबई उपनगर वगळू न)
4. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मुुंबई / नागपूर.
5. सवग दजलहा कोषागार अदधकारी
6. सवग प्रािे दशक सहआयुक्त पशुसुंवधगन,
7. सवग दजलहा पशुसुंवधगन उपआयुक्त,
8. सवग दजलहा पशुसुंवधगन अदधकारी, दजलहा पदरषि
9. मा. मुंत्री (पिु म) याुंचे खाजगी सदचव, मुंत्रालय, मुुंबई-32
10. मा. मुंत्री (दवजाभज, इमाव व दवमाप्र कलयाण) याुंचे खाजगी सदचव, मुंत्रालय, मुुंबई.
11. मा. राज्यमुंत्री (पिु म) याुंचे खाजगी सदचव, मुंत्रालय, मुुंबई-32
12. दवजाभज, इमाव व दवमाप्र कलयाण दवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई
13. दवत्त दवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई-32
14. दनयोजन दवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई-32
15. दनवड नस्ती (पिु म- 3).
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