राज्यातील भटक्या जमाती-क या मागास प्रवगातील धनगर
व

तत्सम

जमातीची

बहू ल

लोकसंख्या

असलेल्या

9 जजल्हयातील मेंढपाळ कुटु ं बांना प्रायोगीक तत्वावर
राज्यस्तरीय योजनेंतगगत चराईकजरता माहे जून ते सप्टें बर
या चार मजहन्यासाठी चराई अनुदान दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवधगन, दु ग्धव्यवसाय जवकास व मत्स्यव्यवसाय जवभाग
शासन जनर्गय क्रमांकः पजवआ-1019/प्र.क्र.216/पदु म-3
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
जदनांक: 16 सप्टें बर, 2019
प्रस्तावना :राज्यातील भटक्या जमाती - क या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजाच्या
सवांजगर् जवकासासाठी जवजवध 13 नवीन योजना सुरू करण्यास मा. मंत्रीमंडळाने मान्यता
जदली असून, सदर 13 योजनांमध्ये भटक्या जमाती-क या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम
समाजातील मेंढपाळ कुटु ं बांना राज्यस्तरीय योजनेंतगगत माहे जून ते सप्टें बर या चार
मजहन्याच्या कालावधीसाठी प्रायोगीक तत्वावर प्रजतमाह रु. 6000/- असे एकूर् रु. 24000/चराई अनुदान दे ण्याचा जवषय अंतभूत
ग आहे.
2.

मेंढपाळ कुटु ं बीयांकडे असलेल्या मेंढयांच्या पालनपोषर्ासाठी सवगसाधारर्पर्े

शासकीय गायरान जमीनी, पडीक शेतजमीनी व डोंगर इत्यादी पजरसरात मेंढपाळ त्यांच्या
मेंढया चराईसाठी घेवून जातात. यापैकी जे क्षेत्र हे वन जवभागाच्या अखत्यारीत असले, त्या
क्षेत्रामध्ये मेंढपाळ व वन जवभागाचे अजधकारी/कमगचारी यांच्यामध्ये संघषग जनमार् होतो, अनेक
वेळा वाद-जववाद होतात. पजरर्ामी, मेंढयांच्या पालनपोषर्ामध्ये अडचर्ी जनमार् होतात.
3.

सदर अडचर्ीवर मात करण्यासाठी राज्यातील धनगर व तत्सम जमातीची बहू ल

लोकसंख्या असलेल्या अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, कोल्हापूर, नाशीक, पुर्े, सांगली,
सातारा, सोलापूर या 9 जजल्हयामध्ये प्रायोगीक तत्वावर नवीन योजना सुरू करण्याची बाब
शासनाच्या जवचाराधीन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमार्े शासन जनर्गय जनगगजमत करण्यात येत
आहे.
शासन जनर्गय:4.

राज्य शासनाने वेळोवेळी अजधसूचीत केलेल्या केवळ भटक्या जमाती-क या मागास

प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजाची बहू ल लोकसंख्या असलेल्या अहमदनगर, औरंगाबाद,
धुळे, कोल्हापूर, नाशीक, पुर्े, सांगली, सातारा व सोलापूर या 9 जजल्हयामध्ये ज्या मेंढपाळ
कुटु ं बाकडे जकमान २० मेंढया व १ मेंढानर एवढे पशुधन असेल अशा कुटु ं बांना प्रायोगीक
तत्वावर राज्यस्तरीय योजनेंतगगत माहे जून ते सप्टें बर या चार मजहन्याच्या कालावधीसाठी
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प्रजतमाह रु. 6,000/- असे एकूर् रु. 24,000/- चराई अनुदान वाटप करण्याची
योजना खालीलप्रमार्े राबजवण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे:(1) सदर योजना राज्यस्तरीय योजनेंतगगत राज्यातील धनगर व तत्सम जमातीची
बहू ल लोकसंख्या असलेल्या अहमदनगर, औरं गाबाद, धुळे, कोल्हापूर, नाशीक,
पुर्े, सांगली, सातारा व सोलापूर या 9 जजल्हयामध्ये प्रायोगीक तत्वावर
राबजवण्यात यावी.
(2) सदर योजनेंतगगत राज्य शासनाने वेळोवेळी अजधसूचीत केलेल्या केवळ भटक्या
जमाती (भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजामधील ज्या
मेंढपाळ कुटु ं बाकडे जकमान २० मेंढया व १ मेंढानर एवढे पशुधन असेल, अशा
कुटु ं बांना सन 2019-20 या जवत्तीय वषापासून या योजनेचा लाभ दे ण्यात यावा.
(3) सदर योजनेमध्ये पात्र मेंढपाळ कुटु ं बांना प्रजतमाह रु. ६०००/- याप्रमार्े माहे जून ते
सप्टें बर या ४ मजहन्याच्या कालावधीसाठी एकूर् रु. २४०००/- एवढे चराई
अनुदान वाटप करण्यात यावे.
(4) जजल्हा जनहाय मेंढपाळ कुटु ं बांची संख्या जवचारात घेऊन प्रायोगीक तत्वावर उक्त
9 जजल्हयामध्ये प्रत्येक जजल्हयात 2000 लाभार्थींना अनुदान दे ण्यात यावे.
(5) सदर योजना पुण्यश्लोक अजहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी जवकास
महामंडळामार्गत राबजवण्यात येईल. तसेच योजनेस प्राप्त होर्ारा प्रजतसाद
जवचारात घेऊन, योजनेच्या उद्दीष्ट्टामध्ये र्ेर बदल करण्याचा अजधकार
महामंडळास राहील.
(6) या योजनेसाठी आवश्यक असर्ारा जनधी जवजाभज, इमाव व जवमाप्र कल्यार्
जवभागाकडू न उपलब्ध करुन, जवतरीत करण्यात येईल.
5. योजनेचा उद्देश:(1) राज्यातील भटकंती करर्ाऱ्या धनगर व तत्सम समाजातील पशुपालकांना
पारंपाजरक पद्धतीने करीत असलेल्या मेंढी / शेळीपालन या व्यवसायापासून
त्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत जनमार् करून दे र्े व त्याद्वारे त्यांचा सामाजजक व
आर्थर्थक स्तर उं चावण्यास मदत करर्े.
(2) माहे जून ते सप्टें बर या कालावधीमध्ये मेंढपाळ कुटु ं बाना मेंढयांच्या चराईच्या
अनुषंगाने येर्ाऱ्या अडीअडचर्ी/ समस्या यावर मात करर्े.
(3) राज्यातील मेंढ्ांच्या संख्येमध्ये सातत्याने होत असलेली घट र्थांबजवर्े ककबहु ना
त्यामध्ये वाढ करून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दे र्े.
(4) राज्यातील मेंढी / शेळीपालन व्यवसायास चालना दे ऊन ग्रामीर् रोजगार जनर्थमती
करर्े.
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6. योजनेचे स्वरूप:(1) सदर योजना राज्यस्तरीय योजनेंतगगत राज्यातील धनगर व तत्सम जमातीची बहू ल
लोकसंख्या असलेल्या अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, कोल्हापूर, नाशीक, पुर्े, सांगली,
सातारा व सोलापूर या777 9 जजल्हयामध्ये प्रायोगीक तत्वावर राबजवर्े.
(2) सदर योजनेंतगगत राज्य शासनाने वेळोवेळी अजधसूचीत केलेल्या केवळ भटक्या जमाती
(भज-क) या मागास प्रवगातील धनगर व तत्सम समाजामधील उक्त जजल्हयातील ज्या
मेंढपाळ कुटु ं बाकडे जकमान २० मेंढया व १ मेंढानर एवढे पशुधन असेल, अशा कुटु ं बांना सन
2019-20 या जवत्तीय वषापासून या योजनेचा लाभ दे र्े.
(3) या योजनेमध्ये पात्र मेंढपाळ कुटु ं बांना प्रजतमाह रु. ६०००/- याप्रमार्े माहे जून ते सप्टें बर या
४ मजहन्याच्या कालावधीसाठी एकूर् रु. २४०००/- एवढे चराई अनुदान वाटप करर्े.
7. योजनेच्या अंमलबजावर्ीची कायगपध्दती:(1) पुण्यश्लोक अजहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी जवकास महामंडळामार्गत योजनेस व्यापक
प्रजसद्धी दे ऊन, याकजरता जजल्हा पशुसंवधगन उपायुक्त यांचे मार्गत अजग मागजवण्यात
येतील. त्यानुसार खालील जनवड सजमती मार्गत लाभार्थींची जनवड करण्यात येईल:(i)

जजल्हा पशुसंवधगन उपआयुक्त

(ii) जजल्हा पशुसंवधगन अजधकारी, जजल्हा पजरषद

-

अध्यक्ष

-

सदस्य

(iii) संबंजधत तालुक्याचे पशुधन जवकास अजधकारी (जवस्तार) -

सदस्य

(iv) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवधगन,
जजल्हा पशुसंवधगन उपआयुक्त कायालय

-

सदस्य सजचव

(2) जनवड करण्यात आलेल्या लाभार्थींची अंजतम यादी प्रजसद्ध करून त्यानुसार लाभधारकांना
लाभ दे ण्यात येतील.
(3) जनवड झालेल्या लाभार्थ्यांना महामंडळामार्गत अनुदानाची रक्कम र्थेट हस्तांतरर् पद्धतीने
(DBT) लाभधारकांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल.
8. कायगन्वयन यंत्रर्ा:राज्य क्षेत्रामध्ये राबजवण्यात येत असलेल्या योजनेची अंमलबजावर्ी व्यवस्र्थापकीय
संचालक, पुण्यश्लोक अजहल्यादे वी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी जवकास महामंडळ, जल. पुर्े यांचेद्वारे
करण्यात येईल.
9.

सदर योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीषग जनमार् करण्याची कायगवाही जवभागाच्या स्तरावर

करण्यात येईल.
10.

सदर आदे श जवजाभज, इमाव व जवमाप्र कल्यार् जवभाग अनौपचाजरक संदभग क्र.10/

उस, जदनांक 16.8.2019, जनयोजन जवभाग, अनौपचाजरक संदभग क्र.131/1431, जदनांक
19.8.2019 व जवत्त जवभाग अनौपचाजरक संदभग क्र. 384/व्यय-2, जदनांक 28.8.2019 अन्वये
त्यांच्या सहमतीने जनगगजमत करण्यात येत आहे.
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सदर

शासन

जनर्गय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्र्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909161800295001
असा आहे. हा आदे श जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( जवकास तु. कदम )
अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सजचव, मंत्रालय, मुंबई-32

2.

आयुक्त पशुसंवधगन, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े- 67.

3.

सवग जजल्हाजधकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळू न)

4.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 1/2, मुंबई / नागपूर.

5.

सवग जजल्हा कोषागार अजधकारी

6.

सवग प्रादे जशक सहआयुक्त पशुसंवधगन,

7.

सवग जजल्हा पशुसंवधगन उपआयुक्त,

8.

सवग जजल्हा पशुसंवधगन अजधकारी, जजल्हा पजरषद

9.

मा. मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सजचव, मंत्रालय, मुंबई-32

10.

मा. मंत्री (जवजाभज, इमाव व जवमाप्र कल्यार्) यांचे खाजगी सजचव, मंत्रालय, मुंबई.

11.

मा. राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सजचव, मंत्रालय, मुंबई-32

12.

जवजाभज, इमाव व जवमाप्र कल्यार् जवभाग, मंत्रालय, मुंबई

13.

जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32

14.

जनयोजन जवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32

15.

जनवड नस्ती (पदु म- 3).
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