वद.०१.०९.२०१८ ( १२ : २२ AM )

परसातील कुक्कुटपालन
प्रस्तावना
हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर ववपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भववष्यात दे खील सदर पवरणामाांची
व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदला ववषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे. मराठवाडा व
ववदभातील शेतक-याांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दु ष्काळास सामोरे जावे लागत असून भू-गभातील पाणी
साठयावर व जवमनीच्या आरोग्यावर ववपवरत पवरणाम होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्पादकता घटत आहे.
तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहे त. या
प्रवतकूल पवरस्स्ितीमध्ये अल्प भू-धारक शेतक-याांच्या उत्पादनावर ववपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसून येत आहे.
हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्र
शासनाचा जागवतक बँकेच्या अिगसहाय्याने नानाजी देशमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे.
कुक्कुटपालन हा शेतीस पूरक व्यवसाय म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण भागातील परसातील कुक्कुट
पालनाद्वारे शेतकऱयाांना व भूवमहीन शेतमजुराांना हमखास पूरक उत्पनाचे साधन उपलब्ध झालेले आहे.
उद्देश:
1. नानाजी देशमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या गाव समूहा मधील भूवमहीन व्यक्ती,
अनुसूवचत जाती/जमाती मधील मवहला शेतकऱयाांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस्स्ितीशी जुळवून
घेण्यास सक्षम बनववणे.
2. ग्रामीण भागातील भूवमहीन कुटु ां बातील व्यक्ती, ववधवा, पवरतक्त्या मवहला व घटस्फोटीत मवहलाांना स्वयांरोजगार
उपलब्ध करुन दे णे.
3. ग्रामीण भागातील परसातील कुक्कुट पालन व्यवसायास चालना वमळावी व लाभािी कुटु ां बाना प्रविनेयक्
ु त आहार
वमळावा.
लाभािीं वनवडीचे वनकष
प्रकल्पाांतगगत वनवड केलेल्या गावातील ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेले भूवमहीन
कुटु ां बातील व्यक्ती, ववधवा, पवरतक्त्या मवहला, घटस्फोटीत मवहला, अनुसूवचत जाती/जमाती मधील मवहला शेतकरी
याांना लाभ दे य राहील.
अिगसहाय्य :
सदर घटकाांतगगत सवगसाधारणपणे दे शी वाणाांच्या कोंबडीची चार आठवडे वयाची वपल्ले दे णे अवभप्रेत आहे . चार
आठवडे वयाच्या वपलाची सकमत रु. 100/- मयादे त असून ५०% अनुदान देय आहे . एका लाभार्थ्यास वकमतीच्या ५०%
कमाल ५० पक्षयाांसाठी जास्तीत जास्त रु. २५००/- दे य आहे .
अांमलबजावणीतील ववववध स्तरावरील जबाबदाऱया
लाभािी
१. इच्छु क लाभािीने घटकाांतगगत बाबींचा लाभ घेण्यासाठीचा प्रकल्पाच्या
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सांकेतस्िळावर ऑनलाईन नोंदणी करून अजग सादर करावा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
२. पूवस
ग ांमती वमळाल्या पासून एक मवहन्याच्या आत पक्षी खरेदी करून ऑनलाईन अनुदान मागणी करावी.
३. वनवडलेल्या लाभािीने गठीत खरे दी सवमतीच्या उपस्स्ितीत पक्षी खरे दी करावी.
४. पक्षी खरे दी स्िावनक बाजारामध्ये खरे दी करून ज्या गावामधील बाजारात पक्षी खरे दी केली आहे त्या
ग्रामपांचायतीची पक्षी खरे दी बाबतची तपवशलासह पावती सादर करणे आवश्यक आहे .
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५. परसबागेतील कुक्कुटपालन या घटकाांतगगत अनुदान वमळणेसाठी ऑनलाईन मागणी करावी. सोबत खरे दी
दे यकाांच्या मूळप्रती व खरे दी सवमतीचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्याने स्व:साक्षाांकीत करुन ऑनलाईन अपलोड कराव्यात.
पक्षी खरे दी सवमती :
1. सरपांच - पदवसद्ध अध्यक्ष
2. उपसरपांच - पदवसद्ध सदस्य
3. ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती (VCRMC) सदस्याांपक
ै ी एक मवहला सदस्य - सदस्य
4. कृवष वमत्र/कृवष ताई - सदस्य
5. कृवष सहाय्यक - सवचव
6. पशुसांवधगन ववभागाचे सांबवधत पशुधन ववकास अवधकारी/पशुधन पयगवक्ष
े क-सदस्य
(अनुक्रमाांक १, २, ३ पैकी वकमान १ सदस्य, कृवष वमत्र/कृवष ताई, कृवष सहाय्यक, पशुसांवधगन ववभागाचे सांबवधत
पशुधन ववकास अवधकारी/पशुधन पयगवक्ष
े क व लाभािी याांची खरे दीच्या वेळी उपस्स्िती अवनवायग )
खरे दी सवमतीच्या कायग व जबाबदाऱया :
१. खरे दी सवमतीने पक्षी खरे दी कोठू न व कोणत्या प्रकारे/पद्धतीने करावयाची आहे याबाबत वनणगय उपववभागीय कृवष
अवधकारी याांचे मागगदशगनानुसार घ्यावा.
२. गावातील वनवडलेल्या सवग लाभार्थ्यांची पक्षी खरे दी शक्यतो एकाचवेळी करावी.
३. लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष पक्षी खरेदी केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र पक्षी खरे दी सवमतीने सादर करावे.
ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती
१. इच्छु क भूवमहीन कुटु ां बातील व्यक्ती, ववधवा, पवरतक्त्या मवहला, घटस्फोटीत मवहला, अनुसूवचत जाती/ जमाती
मधील मवहला शेतकरी लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अजग व अपलोड केलेली कागदपत्रे समूह सहाय्यक याांचे मदतीने
छानणी करणे व लाभािी वनवड करणे.
२. भूवमहीन कुटु ां बातील व्यक्तीसाठी तलाठी याांचक
े डील उपलब्ध अवभलेख व इच्छु क लाभार्थ्याने वदलेले सोबतच्या
नमुन्यातील स्वयांघोषणा पत्र या आधारे लाभािी वनवडीबाबत वनणगय घ्यावयाचा आहे .
३. ववधवा, पवरतक्त्या मवहला व घटस्फोटीत मवहलाांना लाभ ग्रामसेवक याांचे अवभप्राय व इच्छु क लाभार्थ्याचे
त्याांचक
े डू न सोबतच्या नमुन्यातील स्वयांघोषणा पत्र घेऊन त्या आधारे लाभािी वनवडीबाबत वनणगय घ्यावयाचा
आहे .
४. प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन अजांच्या कागदपत्राांची छानणी करून अजाच्या पात्र/अपात्रते बाबत वनणगय घ्यावा.
अपात्र अजगदाराांना अपात्रतेबाबत कारणासह अवगत करावे.
५. पक्षी खरे दी सवमती वनयुक्त करून वतच्या कामकाजावर वनयांत्रण ठे वणे.
६. सामावजक लेखापरीक्षण करणे.
समूह सहाय्यक
1. इच्छु क लाभािी याांना नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर https://dbt.mahapocra.gov.in
ऑनलाईन नोंदणी व अजग करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी.
2. इच्छु क लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी व त्याांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छानणी लाभािी वनकषानुसार
करावी.
3. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती समोर मान्यतेसाठी सादर करणे व मांजुरी प्राप्त झाल्यानांतर
तसा ठराव सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.
4. लाभार्थ्यांस “परसातील कुक्कुटपालन” या घटकाच्या अटी, शती व अांमलबजावणी बाबत समजावून साांगावे.
5. सांबवां धत कृवष सहाय्यक याांना पक्षी खरे दी व खरे दी पश्चात अांवतम तपासणीसाठी मदत करणे
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6. पात्र लाभार्थ्यांना पूवस
ग ांमती बाबत अवगत करणे.
कृवष सहाय्यक
1. लाभािीने ऑनलाईन अजग व सोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कागदपत्राांची पडताळणी करणे.
2. अपलोड केलेल्या कागदपत्राांच्या छानणी आधारे पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी करुन तपासणी
सूचीनुसार प्रकल्प स्िळ कुक्कुट पालनासाठी योग्य आहे सकवा नाही, याबाबत ऑनलाईन अहवालात नोंद करावी
व प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे भौगोवलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे. यापूवी
कुक्कुटपालनाचा इतर शासकीय योजनेतून लाभ घेतला आहे काय, याबाबत खातरजमा करून याबाबतचा
तपवशल नमूद करावा.
3. कृवष सहाय्यक याांनी खरे दी करण्यात आलेले पक्षी मागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रमाणे योग्य असल्याबाबत व खरे दी
प्रवक्रया योग्य असल्याबाबत मोका तपासणी अहवाल सांकेतस्िळावर अनुदानाच्या वशफारशीसह उपववभागीय कृवष
अवधकारी याांना सादर करावा. तसेच प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे नैऋत्य कोपरा स्िळाचे अक्षाांश/रे खाांशसह
भौगोवलक स्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.
4. अनुदान मागणीसाठी दे यके व आवश्यक कागदपत्रे प्रमावणत करून सांकेतस्िळावर अपलोड करणे.
कृवष पयगवक्ष
े क
कृवष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अवगत केल्यानांतर कृवष पयगवक्ष
े क याांनी यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने 10%
लाभार्थ्याची अनुदान अदायगी पूवी तपासणी करावी व याबाबतच्या नोंदी खात्री करून प्रमावणत कराव्यात. अनुदान
प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून देय अनुदान अदायगीसाठी योग्य असलेबाबत खात्री करून पयगवक्ष
े कीय अहवाल
सादर करावा.
उपववभाग स्तर (लेखावधकारी)
अनुदान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखावधकारी उपववभाग स्तर याांनी अनुदान प्रस्ताव तपासून
पडताळणी करून पात्र प्रस्तावाांना उप ववभागीय कृवष अवधकारी याांचक
े डे अनुदान अदायगीसाठी वशफारस करावी.
उपववभागीय कृवष अवधकारी
१. ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कागदपत्राांची छाननी नांतर
पात्र/अपात्रते बाबत वनणगय घेऊन सांबवां धत लाभािी याांना ऑनलाईन पूवस
ग ांमती प्रदान करावी. लाभािी अपात्र
असल्यास कारणे नमूद करावीत.
२. तपासणी अहवालासह ऑनलाईन वशफारस झालेल्या पात्र प्रस्तावाांची देय अनुदान अदायगी DBT द्वारे िेट
लाभार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बँक खात्यावर वगग करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्िापन कक्षास वशफारस करावी.
३. कृवष सहाय्यक याांनी अवगत केल्यानांतर यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूवी
तपासणी करावी.
४. आवश्यकतेनुसार सदर घटकाचे वनवडलेल्या लाभािायाांसाठी प्रवशक्षण आयोवजत करावे.
५. योजनेचे सांवनयांत्रण करणे.
प्रकल्प सांचालक, आत्मा
१. वजल्यामध्ये उपववभाग स्तरावर लाभािी वनवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक सूचनेनुसार
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
२. उपववभाग स्तरावर झालेल्या कामाांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने उपववभागात वकमान १० लाभार्थ्यांची
तपासणी करावी.
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योजनेच्या सवगसाधारण मागगदशगक सूचना
१. एका कुटु ां बातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ दे ण्यात येईल.
२. या घटकाांतगगत छाब्रो, कसलगा ब्राऊन, कावेरी, ग्रामवप्रया, वनराज, कॅरी गोल्ड, वनर्भभक, वहतकारी, कॅरी दे वद्र
ें ,
कडकनाि, उपकारी, वगरीराज, वगरीराणी, सुवणगधारा, नांदनम ९९, ग्रामलक्षमी, ग्रामश्री, कृवषवप्रया, राजश्री,
सातपुडा देशी, रेनबो रुस्टर, कुरोलायर, वक्षप्रा व वेळोवेळी अांतभाव केलेल्या शासन मान्य केलेले लो इनपुट
टे क्नोलॉजीचे पक्षी मदर युवनट/मध्यवती अांडी उबवणी केंद्र/सघन कुक्कुट ववकास गट याांचे माफगत चार
आठवड्ाांपयंत वाढवून ते पुरवठा करण्यास प्राधान्य दे ण्यात यावे. ते उपलब्ध होत नसतील तर स्िावनक
पातळीवर लाभािीच्या पसांतीनुसार पक्षी पुरवठा करण्यात यावेत. पात्र लाभार्थ्यांना प्रवत लाभािी कमाल ५० पक्षी,
प्रत्यक्ष खचाच्या ५० % व जास्तीत जास्त रु. २५००/- चे मयादे त अनुदान दे य आहे . सदर खरे दी ग्राम कृवष
सांजीवनी सवमतीच्या (VCRMC) खरे दी सवमती माफगत करण्यात यावी.
३. या घटकास नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर, ग्रामसभा कायालयातील नोटीस बोडग ,
मेळावे इत्यादीद्वारे व्यापक प्रवसद्धी दे ण्यात यावी.
४. या घटकाांतगगत वनवड केलेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यकता असल्यास कुक्कुट पालनाचे आवश्यक ते प्रवशक्षण दे ण्यात
यावे.
५. लाभार्थ्याने सदरचा व्यवसाय हा वकमान ३ वषे करणे आवश्यक आहे.
६. पक्षी जोपासण्यासाठी वनवारा/खुराडे , खाद्य व पाण्याची भाांडी इ. व्यवस्िा लाभार्थ्यांने स्वतः करावयाची आहे .
७. या घटकाांतगगत लाभार्थ्यांना पुरवठा केलेल्या कुक्कुट पक्षयाांना लसीकरण व आवश्यक त्या पशुवद्य
ै कीय सेवा
जवळच्या पशुवद्य
ै कीय सांस्िेमाफगत दे ण्यात याव्यात.
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खरे दी सवमतीने द्यावयाचे खरे दी प्रमाणपत्र
प्रमावणत करण्यात येते की, लाभािी श्री/श्रीमती------------------------------------------------मु.पो.--------------------तालूका --------------------- वजल्हा --- याांनी कुक्कुटपालन या घटकाांतगगत
नानाजी देशमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत या घटकासाठी वववहत केलेल्या खरे दी सवमती व खरे दी सवमती सवचव
(कृवष सहाय्यक) याांच्या समक्ष मागगदशगक सूचनाांना अनुसरून खरे दी केलेली आहे.
खरे दी केलेल्या पक्षयाांची सांख्या एकूण सकमत रु. (अक्षरी रु.

)

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

लाभािी

खरे दी सवमती सवचव

उपस्स्ित खरे दी सवमती
सदस्य

वदनाांकवठकाण-

(कृवष सहाय्यक)
(नाव

)

(नाव

)

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

उपस्स्ित खरे दी सवमती

पशुसांवधगन ववभागाचे

कृवष वमत्र/ कृवष ताई

सांबवधत पशुधन ववकास
अवधकारी/पशुधन
पयगवक्ष
े क

(नाव

)

(नाव
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)

(नाव

)

पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१. तपासणी वदनाांक :-

/

/20

२. तपासणी अवधकारी :- श्री.

पदनाम

३. तपासणी वेळी उपस्स्ित इतर अवधकारी १. श्री.

पदनाम

२. श्री.

पदनाम

४. लाभार्थ्याचे नाव - श्री.
गाांव

ता.

वज.

सवे नां ( असल्यास )
५. बाब - परसबागेतील कुक्कुटपालन
६. प्रकल्पाचे वठकाण
७. दे यकाची एकुण रक्कम रु.
८. लाभार्थ्यास दे ण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची रक्कम रु.
९. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय / नाही
१०. नसल्यास तफावत रक्कम रु.
११. मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय ?

होय / नाही

१२. लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अवभप्राय
१३. गुणवत्ते बाबत तपासणी अवधकाऱयाचे अवभप्राय
तपासणी अवधकारी, श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
इतर अवधकारी श्री.
पदनाम.
(स्वाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची स्वाक्षरी
(नाव....................)
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भूवमहीन प्रमाणपत्र
प्रमावणत करण्यात येते की, श्री./श्रीमती --------------------------- वय --------- रा. --------------ता. ------------ वज. ------------ आधार क्र. ------------------------- याांचक
े डे अिवा त्याांच्या कुटू ां बातील
व्यक्तींकडे शेती/शेतजमीन नाही. यास्तव श्री./श्रीमती ----------------------------------- हे भूवमहीन असल्याचे
प्रमाणपत्र दे ण्यात येत आहे.

वदनाांक:

/

/

कामगार तलाठी
नाव------------सजा ------------

ववधवा /पवरतक्त्या/ घटस्फोटीत असल्याबाबत दाखला
प्रमावणत करण्यात येते की, श्रीमती ------------------------------- वय --------- रा. --------------ता. ------------ वज. ------------ आधार क्र. ------------------------- हे ववधवा /पवरतक्त्या/ घटस्फोटीत
असल्याचे उपलब्ध अवभलेखावरून/ माझ्या वनरीक्षणाच्या आधारे वनदशगनास येते. त्याआधारे सदर व्यक्ती ववधवा
/पवरतक्त्या/ घटस्फोटीत असल्याचे दाखला दे ण्यात येत आहे .

वदनाांक:

/

/

ग्रामसेवक
नाव------------ग्रामपांचायत ------------
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