दि.०१.०९.२०१८ ( २ : ४० PM )

बंदिस्त शेळीपालन
प्रस्तावना :
हवामान बिलाचा राज्याच्या शेतीवर दवपरीत पदरणाम दिसून येत असून, भदवष्यात िेखील सिर पदरणामांची
व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बिला दवषयक कृती आराखडयामध्ये नमूि केले आहे. मराठवाडा व
दविभातील शेतक-यांना गेल्या काही वषांपासून मोठया िुष्काळास सामोरे जावे लागत असून, भू-गभातील पाणी
साठयावर व जदमनीच्या आरोग्यावर दवपदरत पदरणाम होत आहे. पदरणामी शेतीमधील दपकांची उत्पािकता घटत
आहे. तसेच पूणा निीच्या खो-यातील भू-भाग हा दनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयािा येत आहेत.
या प्रदतकूल पदरस्स्ितीमध्ये अल्पभू-धारक शेतक-यांच्या उत्पािनावर दवपरीत पदरणाम होत असल्याचे दिसून येत
आहे. हवामान बिलामुळे उद्भवलेल्या पदरस्स्ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्र
शासनाचा जागदतक बँकेच्या अिगसहाय्याने नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे.
या घटकांतगगत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये शेळी पालनाद्वारे शेतकऱयांना पूरक उत्पन्न दमळवून िेण्यासाठी तसेच ग्रामीण
भागात रोजगार दनर्ममती होण्याच्या दृष्टीने नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पांतगगत “ बंदिस्त शेळीपालन ” या
घटकाचा समावेश करण्यात आलेला आहे .
उद्देश:
१. नानाजी िेशमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पात समावेश करण्यात आलेल्या गाव समूहात “बंदिस्त शेळीपालन” या
घटकाद्वारे शेळी पालनाद्वारे भूदमहीन कुटु ं बातील व्यक्ती, दवधवा, पदरतक्त्या मदहला, घटस्फोटीत मदहला,
अनुसूदचत जाती/जमाती मधील मदहला शेतकऱयांना पूरक उत्पन्न दमळवून िेणे.
२. ग्रामीण भागातील युवकांना कृदष क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन िेणे.
३. स्िादनक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्या पैिासक्षम शेळयांचे संगोपन करणे.
४. ग्रामीण भागातील शेळीपालन व्यवसायास चालना दमळावी, त्याद्वारे लाभािींना व त्यांचे कुटु ं बांना प्रदिनयुक्त
आहार दमळवा.
लाभािी दनवडीचे दनकष
प्रकल्पांतगगत दनवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीने (VCRMC) मान्यता दिलेले भूदमहीन
कुटु ं बातील व्यक्ती, दवधवा, पदरतक्त्या मदहला, घटस्फोटीत मदहला, अनुसूदचत जाती/जमाती मधील मदहला शेतकरी
यांना लाभ िे य राहील.
अिगसहाय्य
बंदिस्त शेळीपालन या घटकाचे आर्मिक दनकष व िे य अिगसहाय्य खालीलप्रमाणे आहे .
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अनु िान रु.

अनु सूदचत जाती /जमाती
प्रवगातील लाभािी - ७५
% अनु िान रु.
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३

दवमा

एकूण खचग

अन्य जातीचा पैिासक्षम नर रु.५०००
/प्रती बोकड

५०००

25००

375०

उस्मानाबािी /संगमनेरी

३०००

15००

२25०

अन्य जातीचा पैिासक्षम

२०००

10००

१5००

उस्मानाबािी /संगमनेरी

७००००

३५०००

५२५००

अन्य जातीचा पैिासक्षम

४७०००

२३५००

३५२५०

या घटकाअंतगगत जास्तीत जास्त 10 शेळया व १ बोकड खरे िीसाठी अनुिान िे य असून यापेक्षा कमी खरे िी केल्यास
खरे िी केलेल्या शेळयांच्या प्रमाणात अनुिानाचा लाभ िे य आहे .
(संिभग :- कृदष, पशुसंवधगन, िु ग्धव्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग, शासन दनणगय क्रमांक : पदवआ२०११/प्र.क्र.74/पिु म-३, दिनांक-२ जुलै, २०११ )
अंमलबजावणीतील दवदवध स्तरावरील जबाबिाऱया
लाभािी
१. इच्छु क लाभािीने घटकांतगगत बाबींचा लाभ घेण्यासाठी अजग प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या
संकेतस्िळावर ऑनलाईन नोंिणी करून आवश्यक कागिपत्रे अपलोड करावीत.
२. पूवस
ग ंमती दमळाल्या पासून एक मदहन्याच्या आत शेळया खरे िी कराव्यात.
३. दनवडलेल्या लाभािीने गठीत खरे िी सदमतीच्या उपस्स्ितीत शेळया खरे िी कराव्यात.
४. शेळया खरे िी लाभार्थ्याने बाजार सदमतीमध्ये करावी व बाजार सदमतीची खरे िी तपदशलासह पावती सािर करावी.
५. शेळया खरे िीनंतर वाहतुकीचा खचग लाभािीने करावा.
६. या योजनेखाली वाटप केलेल्या शेळयांचा दवमा लाभािी व संबदधत उपदवभागीय कृदष अदधकारी यांच्या संयक्
ु त नावे
३ वषासाठी करण्यात यावा.
७. उपदवभागीय कृदष अदधकारी यांचक
े डे अनुिान दमळणेसाठी ऑनलाईन मागणी करावी आदण मुळ खरे िी दबले व
खरे िी सदमतीचे प्रमाणपत्र लाभार्थ्याने संकेतस्िळावर अपलोड करावे.
शेळया खरे िी सदमती :१. सरपंच - पिदसद्ध अध्यक्ष
२. उपसरपंच - पिदसद्ध सिस्य
३. इतर ग्राम कृदष संजीवनी सदमती (VCRMC) सिस्यांपक
ै ी एक मदहला सिस्य - सिस्य
४. कृदष दमत्र/कृदष ताई - सिस्य
५. कृदष सहाय्यक - सदचव
६. पशुसंवधगन दवभागाचे संबदधत पशुधन दवकास अदधकारी/पशुधन पयगवक्ष
े क-सिस्य
(अनुक्रमांक १, २, ३ पैकी दकमान १ सिस्य, कृदष दमत्र/कृदष ताई, कृदष सहाय्यक, पशुसंवधगन दवभागाचे संबदधत
पशुधन दवकास अदधकारी/पशुधन पयगवक्ष
े क व लाभािी यांची खरे िीच्या वेळी उपस्स्िती अदनवायग )
खरे िी सदमतीच्या कायग व जबाबिाऱया :१. खरे िी सदमतीने शेळी खरे िी कोठू न व कोणत्या प्रकारे /पद्धतीने करावयाची आहे याबाबत दनणगय उपदवभागीय कृदष
अदधकारी यांचे मागगिशगनानुसार घ्यावा.
२. लाभािीनी प्रत्यक्ष शेळया खरेिी केल्या असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र खरे िी सदमतीने सािर करावे.
३. गावातील दनवडलेल्या सवग लाभार्थ्यांची शेळयांची खरे िी शक्यतो एकाचवेळी करावी.
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ग्राम कृदष संजीवनी सदमती
१. प्रकल्पांतगगत दनवड केलेल्या गावातील ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीने (VCRMC) भूदमहीन कुटु ं बातील व्यक्ती,
दवधवा, पदरतक्त्या मदहला, घटस्फोटीत मदहला, अनुसूदचत जाती/जमाती मधील मदहला शेतकरी यांची दनवड
करावी.
२. भूदमहीन कुटु ं बातील व्यक्तीसाठी तलाठी यांचेकडील उपलब्ध अदभलेख व इच्छु क लाभार्थ्याने दिलेले सोबतच्या
नमुन्यातील स्वयंघोषणा पत्र याआधारे लाभािी दनवडीबाबत दनणगय घ्यावयाचा आहे .
३. दवधवा, पदरतक्त्या व घटस्फोटीत मदहलांना लाभ िे णेसाठी ग्रामसेवक यांचे अदभप्राय व इच्छु क लाभार्थ्यांचे
त्यांचेकडील सोबतच्या नमुन्यातील स्वयंघोषणा पत्र घेऊन त्याआधारे लाभािी दनवडीचा दनणगय घ्यावयाचा आहे .
४. सवग इच्छु क लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानंतर कागिपत्रांची छानणी करून अजाच्या पात्र/अपात्रते
बाबत दनणगय घ्यावा. अपात्र अजगिारांना अपात्रतेबाबत कारणासह अवगत करावे.
५. शेळी खरे िी सदमती दनयुक्त करून दतच्या कामकाजावर दनयंत्रण ठे वणे.
६. सामादजक लेखापरीक्षण करणे.
समूह सहाय्यक
१. इच्छु क लाभािी यांना नानाजी िे शमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पाच्या संकेतस्िळावर https://dbt.mahapocra.gov.in
नोंिणी व अजग करण्यासाठी मागगिशगन व मित करावी.
२. भूदमहीन शेतमजूर/शेतकऱयांची ऑनलाईन नोंिणी व इच्छु क लाभार्थ्यांनी अपलोड केलेल्या कागिपत्रांची छानणी
लाभािी दनकषानुसार करावी.
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृदष संजीवनी सदमती समोर मान्यतेसाठी सािर करणे व मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर
तसा ठराव संकेतस्िळावर अपलोड करणे.
४. लाभार्थ्यांस “ बंदिस्त शेळीपालन ” या घटकाच्या अटी व शती तांदत्रक दनकष समजावून सांगावे.
५. शेळया खरे िी झाल्यानंतर संबदं धत कृदष सहाय्यक यांना शेळी खरे िी व खरे िी पश्चात तपासणीसाठी मित करणे.
६. पात्र लाभार्थ्यांना पूवस
ग ंमती बाबत अवगत करणे.
कृदष सहाय्यक
१. लाभािीने ऑनलाईन अजासोबत अपलोड केलेल्या सवग आवश्यक कागिपत्रांची पडताळणी करणे.
२. अपलोड केलेल्या कागिपत्रांच्या छानणी आधारे पात्र अजांच्या दनयोदजत प्रकल्प स्िळाची पाहणी करुन तपासणी
सूचीनुसार प्रकल्प स्िळ बंदिस्त शेळी पालनासाठी योग्य आहे सकवा नाही, याबाबत अहवाल ऑनलाईन नोंि
करावा व प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे भौगोदलक स्िानांकन (Geo-tagging) करून संकेतस्िळावर अपलोड करणे.
यापूवी शेळीपालनाचा इतर शासकीय योजनेतून लाभ घेतला आहे काय, याबाबत खातरजमा करून याबाबतचा
तपदशल नमूि करावा.
३. कृदष सहाय्यक यांनी खरे िी करण्यात आलेल्या शेळया मागगिशगक सूचनेत दिल्याप्रमाणे योग्य असल्याबाबत व
खरे िी प्रदक्रया योग्य असल्याबाबत मोका तपासणी अहवाल संकेतस्िळावर अनुिानाच्या दशफारशीसह
उपदवभागीय कृदष अदधकारी यांना सािर करावा. तसेच प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे नैऋत्य कोपरा स्िळाचे
अक्षांश/रे खांशसह भौगोदलक स्िानांकन (Geo-tagging) करून संकेतस्िळावर अपलोड करणे.
४. अनुिान मागणीसाठी िे यके व आवश्यक कागिपत्रे प्रमादणत करून संकेतस्िळावर अपलोड करणे.
कृदष पयगवक्ष
े क
कृदष सहाय्यक यांनी ऑनलाईन अवगत केल्यानंतर कृदष पयगवक्ष
े क यांनी अनुिान अिायगी पूवी लाभािी
संख्येच्या २५% तपासणी करावी. अनुिान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून पयगवक्ष
े कीय अहवाल सािर करावा.
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उपदवभाग स्तर (लेखादधकारी)
अनुिान प्रस्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यासाठीचे लेखादधकारी उपदवभागस्तर यांनी
मागगिशगक सूचनेनुसार अनुिान प्रस्ताव तपासून पडताळणी करून पात्र प्रस्तावांना उप दवभागीय कृदष अदधकारी
यांचेकडे अनुिान अिायगीसाठी दशफारस करावी.
उपदवभागीय कृदष अदधकारी
१. ग्राम कृदष संजीवनी सदमतीच्या (VCRMC) मान्यतेने प्राप्त झालेल्या लाभािींच्या कागिपत्रांची छाननी नंतर पात्र/
अपात्रते बाबत दनणगय घेऊन संबदं धत लाभािी यांना ऑनलाईन पूवस
ग ंमती प्रिान करावी. लाभािी अपात्र असल्यास
कारणे नमूि करावीत.
२. तपासणी अहवालासह ऑनलाईन दशफारस झालेल्या अनुिान प्रस्तावांची पडताळणी करून योग्य प्रस्तावांना
DBT द्वारे िेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुिान अिायगी करण्यास मंजुरी द्यावी.
३. कृदष सहाय्यक यांनी अवगत केल्यानंतर यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने ५% लाभार्थ्यांची अनुिान अिायगी पूवी
तपासणी करावी.
४. योजनेचे संदनयंत्रण करणे.
प्रकल्प संचालक, आत्मा
1. दजल्यामध्ये उपदवभाग स्तरावर लाभािी दनवड व अनुिान अिायगी यासह सवग कायगवाही मागगिशगक सूचनेनुसार
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
2. उपदवभाग स्तरावर झालेल्या कामांची यादृस्च्छक (Random) पद्धतीने दकमान १% लाभार्थ्यांची तपासणी करावी व
दवदहत प्रपत्रात अहवाल सािर करावा.
योजनेच्या सवगसाधारण मागगिशगक सूचना
१. पात्र इच्छु क लाभार्थ्यांची यािी तयार करण्यात यावी व त्याचा गावाच्या सदवस्तर प्रकल्प अहवालात समावेश
करण्यात यावा.
२. एका कुटु ं बातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ िे ण्यात येईल.
३. लाभार्थ्याने सिरचा व्यवसाय दकमान ३ वषे करणे आवश्यक आहे .
४. या घटकास नानाजी िे शमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पाच्या संकेत स्िळावर, ग्रामसभा कायालयातील नोटीस बोडग ,
कायगमदहमा, मेळावे इत्यािीद्वारे व्यापक प्रदसद्धी िे ण्यात यावी.
५. या घटकांतगगत दनवड केलेल्या शेतकरी/भूदमहीन शेतमजुराच्या कुटु ं बातील लाभार्थ्यांना शेळी पालनाचे आवश्यक
ते प्रदशक्षण िे ण्यात यावे.
६. शेळीपालनासाठी आवश्यक दनवारा, खाद्य व पाण्याची भांडी इ. व्यवस्िा लाभार्थ्यांने स्वतः करावयाची आहे .
७. या घटकांतगगत लाभार्थ्यांना पुरवठा केलेल्या शेळयांना लसीकरण व आवश्यक त्या पशुवद्य
ै कीय सेवा जवळच्या
पशुवद्य
ै कीय संस्िेमाफगत िे ण्यात याव्यात.

-4-

खरे िी सदमतीने द्यावयाचे खरे िी प्रमाणपत्र
प्रमादणत करण्यात येते की, लाभािी श्री/श्रीमती----------------------------------------------------मु.पो.--------------------तालूका --------------------- दजल्हा --- यांनी शेळीपालन या घटकांतगगत नानाजी
िे शमुख कृदष संजीवनी प्रकल्पांतगगत या घटकासाठी दवदहत केलेल्या खरेिी सदमती व खरेिी सदमती सदचव (कृदष सहाय्यक)
यांच्या समक्ष सिर घटकासाठी दनगगदमत केलेल्या मागगिशगक सूचनांना अनुसरून शेळी खरेिी करणेचे काम समाधान
कारकदरत्या पूणग केलेले आहे .
खरे िी केलेल्या शेळयांची संख्या एकूण सकमत रु. (अक्षरी रु.

)
(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

लाभािी

खरेिी सदमती सदचव

उपस्स्ित खरेिी
सदमती सिस्य

दिनांकदठकाण-

(कृदष सहाय्यक)
(नाव

)

(नाव

)

(स्वाक्षरी)

(स्वाक्षरी)

उपस्स्ित खरेिी

पशुसंवधगन दवभागाचे

सदमती कृदष दमत्र/

संबदधत पशुधन

कृदष ताई

दवकास

(नाव

अदधकारी/पशुधन
पयगवक्ष
े क
(नाव

)
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(नाव

)

)

पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१. तपासणी दिनांक :-

/

/20

२. तपासणी अदधकारी :- श्री.

पिनाम

३. तपासणी वेळी उपस्स्ित इतर अदधकारी १. श्री.

पिनाम

२. श्री.

पिनाम

४. लाभार्थ्याचे नाव - श्री.
गांव

ता.

दज.

सवे नं ( असल्यास )
५. बाब - शेळीपालन
६. प्रकल्पाचे दठकाण
७. िे यकाची एकुण रक्कम रु.
८. लाभार्थ्यास िे ण्यात आलेल्या अिगसहाय्याची रक्कम रु.
९. तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पदरगणना बरोबर केलेली आहे काय ? होय / नाही
१०. नसल्यास तफावत रक्कम रु.
११. मागगिशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय ?

होय / नाही

१२. लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अदभप्राय
१३. गुणवत्ते बाबत तपासणी अदधकाऱयाचे अदभप्राय
तपासणी अदधकारी, श्री.
पिनाम.
(स्वाक्षरी)
इतर अदधकारी श्री.
पिनाम.
(स्वाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रदतदनधीची स्वाक्षरी
(नाव....................)
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भूदमहीन प्रमाणपत्र
प्रमादणत करण्यात येते की, श्री./श्रीमती ---------------------------------------- वय --------रा. -------------- ता. ------------ दज. ------------ आधार क्र. ------------------------- यांचेकडे अिवा त्यांच्या
कुटू ं बातील व्यक्तींकडे शेती/शेतजमीन नाही. यास्तव श्री./श्रीमती ----------------------------------- हे
भूदमहीन असल्याचे प्रमाणपत्र िे ण्यात येत आहे.

दिनांक:

/

/

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

दवधवा /पदरतक्त्या/ घटस्फोटीत असल्याबाबत िाखला
प्रमादणत करण्यात येते की, श्रीमती ---------------------------------------- वय --------- रा. -------------- ता. ------------ दज. ------------ आधार क्र. ------------------------- हे दवधवा /पदरतक्त्या/
घटस्फोटीत असल्याचे उपलब्ध अदभलेखावरून/ माझ्या दनरीक्षणाच्या आधारे दनिशगनास येते. त्याआधारे सिर व्यक्ती
दवधवा /पदरतक्त्या/ घटस्फोटीत असल्याचे िाखला िे ण्यात येत आहे .

दिनांक:

/

/

ग्रामसेवक
नाव------------ग्रामपंचायत ------------
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