परिशिष्ट – अ

िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजना सन २०२२-२३ मध्ये िाबशवणे बाबत मार्गदिगक सूचना
(अ) िासन शनणगय क्रमांक - पशवआ-१०१७/ प्र. क्र. ६५/ पदुम-३ ददनांक- ०२/०६/२०१७ नुसाि,
िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजना या नावाने ६ मुख्य घटकांसह नवीन योजना सन २०१७-१८ या
आर्थगक वषागपासून िाज्यातील मुंबई व मुंबई उपनर्ि हे २ शजल्हे वर्ळता उवगरित ३४ शजल्यात
िाबशवणेकरिता मान्यता देण्यात आलेली आहे.
(ब)सदि योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या शनधीमधून नवीन लाभधािक शनवड प्रदक्रया िाबवून लाभधािक
शनवड किावयाचे आहे. या करिता ऑनलाइन पद्धतीने अजग मार्शवण्याची प्रदक्रया िाबशवणे, त्यानुसाि
लाभधािक शनवड प्रदक्रया िाबशवणे तसेच योजनेची अंमलबजावणी किावयाच्या कायगवाही बाबत
खालीलप्रमाणे शनयमावली शनर्गशमत किण्यात येत आहे:1.
सदि योजना के वळ भटक्या जमाती (भज-क) या प्रवर्ागतील लाभार्थयाांना लार्ू असून या योजनेमध्ये
खालील ६ मुख्य घटकांचा समावेि किण्यात आलेला आहे.
(1) स्थायी आशण स्थलांतरित मेंढीपालन किणार्या मेंढीपालकांना पायाभूत सोई - सुशवधेसह २० मेंढया + १ मेंढानि
अिा मेंढीर्टाचे ७५% अनुदानावि वाटप किणे
(2) सुधारित प्रजातींच्या नि मेंढ्ांचे ७५% अनुदानावि वाटप किणे (के वळ या योजने अंतर्गत विील मेंढी र्ट
योजनेचे लाभाथी नसलेल्या पिं तु ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्ा आहेत अिा लाभाथींकरिता)
(3) मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान. ( के वळ या योजने अंतर्गत
विील मेंढी र्ट योजनेचे लाभाथी नसलेल्या पिं तु ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्ा आहेत अिा लाभाथींकरिता)
(4) मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान. (के वळ या योजने अंतर्गत विील मेंढी
र्ट योजनेचे लाभाथी नसलेल्या पिं तु ज्यांच्याकडे स्वत:च्या मेंढ्ा आहेत अिा लाभाथींकरिता)
(5) कु ट्टी के लेल्या शहिव्या चार्याचा मुिघास किण्याकरिता र्ासड्या बांधण्याचे यंत्र (Mini Silage Baler Cum
Wrapper) खिे दी किण्यासाठी ५०% अनुदान.
(6) पिुखाद्य कािखाने उभािण्यासाठी ५०% अनुदान.
विील प्रमाणे एकू ण ६ घटकामध्ये उपघटकांचा समावेि किण्यात आलेला आहे,
मुख्य
घटक
क्रमांक
1

2

उप
घटक
क्रमांक

र्टाची
एकू ण ककं मत
(रु.)

लाभधािक
शहस्सा
२५%
(रु.)

कायमस्वरूपी एका रठकाणी िाहून मेंढीपालन किण्याकरिता पायाभूत सोई
-सुशवधेसह २० मेंढया + १ मेंढानि असा मेंढीर्ट ७५% अनुदानावि वाटप
किणे (स्थायी)

3,33,000/-

83,250/-

2

स्थलांति पद्धतीने मेंढीपालन किण्याकरिता पायाभूत सोई – सुशवधेसह २०

2,02,500/-

3

मेंढया + १ मेंढानि असा मेंढीर्ट ७५% अनुदानावि वाटप किणे
(स्थलांतिीत)
ज्यांच्याकडे स्वत:चे २० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु ४० पेक्षा कमी मेंढया
आहेत अिा लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचा १ निमेंढा ७५% अनुदानावि
वाटप किणे.

1

4

5

घटकाचे नाव

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ४० ककं वा त्यापेक्षा अशधक
आहेत अिा लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचे २
वाटप किणे.
ज्यांच्याकडे स्वत:चे ६० ककं वा त्यापेक्षा अशधक
आहेत अिा लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचे ३
वाटप किणे.

पिं तु ६० पेक्षा कमी मेंढया
निमेंढे ७५% अनुदानावि
पिं तु ८० पेक्षा कमी मेंढया
निमेंढे ७५% अनुदानावि

6

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ८० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु १०० पेक्षा कमी मेंढया
आहेत अिा लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचे ४ निमेंढे ७५% अनुदानावि
वाटप किणे.

7

ज्यांच्याकडे स्वत:चे १०० ककं वा त्यापेक्षा अशधक मेंढया आहेत अिा
लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचे ५ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

िासन
अनुदान
७५%
(रु)
2,49,750/
-

50,625/-

1,51,875/
-

रु. 10,000/प्रती मेंढानि

रु. 2500/प्रती मेंढानि

रु. 7,500/प्रती निमेंढा

3

8

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या २० मेंढया व १ मेंढानि अिा एकू ण २१ मेंढया
ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु ४० मेंढ्ापेक्षा कमी अिा मेंढ्ांच्या एका
रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा
उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थायी)

1,63,000/-

40,750/-

1,22,250

9

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या २० मेंढया व १ मेंढानि अिा एकू ण २१ मेंढया
ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु ४० मेंढ्ापेक्षा कमी अिा मेंढ्ांच्या
स्थलांतिीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध
करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थलांतिीत)

32,500/-

8,125/-

24,375

10

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या ४० मेंढया व २ मेंढानि अिा एकू ण ४२ मेंढया
ककं वा त्यापेक्षा अशधक अिा मेंढ्ांच्या एका रठकाणी िाहून स्थायी
स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून

3,17,000/-

79,250/-

2,37,750

देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थायी)

4

11

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या ४० मेंढया व २ मेंढानि अिा एकू ण ४२ मेंढया
ककं वा त्यापेक्षा अशधक अिा मेंढ्ांच्या स्थलांतिीत स्वरूपाचे मेंढी
पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५%
अनुदान वाटप (स्थलांतिीत)

48,000/-

12,000/-

36,000

12

एका रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य
उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थायी) (१०० ग्रॅम प्रती
ददन प्रती मेंढी याप्रमाणे माहे एशप्रल ते जुलै या ४ मशहन्याच्या कालावधी

रु. 25/- प्रती

रु. 6.25/-

रु. 18.75

दकलो

प्रती दकलो

प्रती दकलो

करिता)
13

भटकं ती किणािे स्थलांतिीत स्वरूपाच्या मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य
उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थलांतिीत) (१०० ग्रॅम
प्रती ददन प्रती मेंढी याप्रमाणे जून ते जुलै या २ मशहन्याच्या कालावधी

रु. 25/- प्रती

रु. 6.25/-

रु. 18.75

दकलो

प्रती दकलो

प्रती दकलो

रु. 8.00 लक्ष

रु. 4.00
लक्ष

रु. 10.00

रु. 5.00
लक्ष

रु. 4.00
लक्ष
(50%
अनुदान)
रु. 5.00
लक्ष
(50%
अनुदान)

करिता )
5

14

कु ट्टी के लेल्या शहिव्या चार्याचा मुिघास किण्याकरिता र्ासड्या बांधण्याचे
यंत्र (Mini Silage Baler Cum Wrapper) खिे दी किण्यासाठी ५०%
अनुदान वाटप

6

15

पिुखाद्य कािखाने उभािण्यासाठी ५०% अनुदान वाटप

लक्ष

घटक शनहाय व बाब शनहाय खचागचा तपिील सोबत जोडण्यात आलेल्या शवविणपत्र क्रमांक १ ते
११ मध्ये दिगशवण्यात आलेला आहे.
२. योजना िाबशवण्याचे कायगक्षत्र
े
1. सदि योजना के वळ भटक्या जमाती (भज-क) या प्रवर्ागतील लाभाथीसाठी लार्ू िाहील.
2. सदिची योजना िाज्यातील मुंबई व मुंबई उपनर्ि हे २ शजल्हे वर्ळता उवगरित ३४ शजल्यांमध्ये
िाबशवण्यात यावी.
3. योजनेअंतर्गत लाभधािक शनवड करिता मार्शवण्यात आलेल्या अजागपोटी प्राप्त झालेला प्रशतसाद
शवचािात घेऊन शजल्हा शनहाय उशधष्ट शनशित करून संबंशधत क्षेत्रीय अशधकाऱयांना कळशवण्यात येईल.
३. लाभाथी शनवडीचे शनकष/ अटी व िती
1. सदि योजना के वळ भटक्या जमाती (भज-क) या प्रवर्ागतील लाभार्थयाांना लार्ू असेल.
2. लाभधािकाचे वय १८ वषागपेक्षा कमी व ६० वषागपेक्षा जास्त नसावे.
3. लाभधािकांची शनवड किताना, मशहलांकरिता ३०% व अपंर्ांकरिता ३% आिक्षण देण्यात यावे.
4. या योजने अंतर्गत भटक्या जमाती (भज - क) प्रवर्ागतील बचत र्टांना / पिुपालक उत्पादक कं पन्याना
लाभाथी म्हणून प्राधान्य देण्यात येईल.
5. लाभार्थयागस आधाि काडग सोबत संलग्न किण्यात यावे.

6. ज्या लाभधािकांना या आधी महामेष योजनेअंतर्गत लाभ शमळालेला आहे अिा लाभधािकांना यामध्ये
पुन्हा अजग किता येणाि नाही.
7. पिुसंवधगन शवभार्ामार्ग त िाबशवण्यात येणाऱया योजनेअंतर्गत र्ेल्या ३ वषागमध्ये लाभ घेतलेल्या
व्यक्तीस ककं वा कु टुंबातील व्यक्तीस या योजनेअत
ं र्गत पुन्हा अजग किता येणाि नाही.
8. एका कु टुंबातील एकाच व्यक्तीस अजग किता येईल.
9. स्थायी पद्धतीने मेंढी पालन किणाऱया लाभार्थयाांना िेड बांधण्याकरिता स्वत: ची जार्ा असणे
आवश्यक आहे.
10. अजगदाि ककं वा अजगदािाच्या कु टुंबातील सदस्य िासकीय / शनमिासकीय / स्थाशनक स्विाज्य संस्थेच्या
सेवेत ककं वा सेवाशनवृत्ती वेतनधािक / िासकीय पदाचा लाभ घेणािा, तसेच िाज्य, कें द्र िासन /
स्थाशनक स्विाज्य संस्थेचे सदस्य / पदाशधकािी/ लोकप्रतींशनधी नसावा.
11. घटक शनहाय प्राप्त अजग शवचािात घेऊन उशधष्ट महामंडळामार्ग त शनशित किण्यात यावे.

४. अजग किण्याबाबतची अजगदािांनी किावयाची कायगवाही –
योजनेअंतर्गत अजगदािास र्क्त ऑनलाइन पद्धतीने अजग सादि किावयाचे आहे. कोणत्याही
परिशस्थतीमध्ये ऑर्लाइन ककं वा इति कोणत्याही मार्ागने अजग किता येणाि नाही. ऑनलाइन पद्धतीने
www.mahamesh.in

या

महामंडळाचे

संकेतस्थळावरून

ककं वा

Android

मोबाइल

द्वािे

MAHAMESH” App वापरुन अजग किता येईल.
i. महामेष वेबसाइट वरून अजग किण्याची पध्दत १. अजगदािांनी योजनेचा अजग ऑनलाइन भिावयाचा आहे. त्यासोबत कोणतेही कार्दपत्रे अपलोड
किावयाची नसून संर्णकीय सॉफ्टवेअिव्दािे random पद्धतीने (लॉटिी) शनवड झाल्यानंति ददलेल्या
शवशहत कालावधीत शवशहत के लेली कार्दपत्रे शवशहत वेळेत ऑनलाइन अपलोड किावयाची आहे.
२. अजगदािांनी अजग किण्याकरिता www.mahamesh.in हे महामंडळाचे संकेतस्थळ ओपन किावयाचे
आहे.
३. अजग भिण्याकरिता अजगदािांनी प्रथम विील संकेतस्थळावि जाऊन महामेष योजनेची ललंक ओपन किावी.
४. अजग भिण्याबाबतची माशहती दिगशवणािा शव्हशडओ व युजि म्यान्युयल बाबतची ललंक संकेतस्थळावि
उपलब्ध करून देण्यात येईल, अजगदािांनी अजग भिण्यापूवी याबाबतची माशहती काळजीपूवगक बघून व
वाचून त्याप्रमाणे अजग भिण्यात यावा.
५. अजगदािांनी प्रथम स्वत:चा आधाि नंबि वापरुन लॉशर्न (अजगदाि लॉशर्न) किावयाचे आहे. (एका
अजागकरिता नोंदणी झालेला आधाि नंबि पित दुसर्या अजगदािाच्या अजागकरिता वापिता येणाि नाही)
६. योजनेचा अजागमध्ये अजगदािानी वयशक्तक माशहती, जशमनीचा तपिील तसेच इति माशहती भिावयाची
आहे. माशहती व्यवशस्थत भरून झाल्यानंति NEXT बटन शक्लक किावयाचे आहे. त्यानंति दुसिे पेज
ओपन होईल, यामध्ये अजगदािास कु ठल्या घटकामध्ये लाभ घ्यावयाचा आहे याबाबतची माशहती
भिावयाची आहे.
७. अजागमधील माशहती भरून झाल्यानंति SUBMIT बटनावि शक्लक किण्यात यावे. (सबशमट किण्याआधी
भिलेली माशहती बिोबि असल्याची खात्री करून घ्यावी)
८. अजग सबमीट झाल्यानंति “Application form is submitted successfully” असा मेसेज आल्यानंतिच
अजगदािाचा अजग सबशमट झाल्याचे समजावे.
९. अजग सबशमट झाल्यानंति अजागची पावती व्यवशस्थत जतन करून ठे वण्यात यावी.
१०. घटक शनहाय प्राप्त अजग शवचािात घेऊन उशधष्ट महामंडळामार्ग त शनशित किण्यात यावे.

ii. Android मोबाइलद्वािे MAHAMESH” App वापरुन अजग किण्याची पध्दत –
१. अजग किण्याकरिता “MAHAMESH”
ककं वा

Google Playstore

वरून

App हे www.mahamesh.in या संकेतस्थळावरून
Android र्ोनमध्ये डाउनलोड करून “MAHAMESH”

App इन्स्टोल किण्यात यावे.
२. “MAHAMESH”

App

ओपन करून अजग भिण्याबाबतची माशहती दिगशवणािा शव्हशडओ व युजि

म्यान्युयल बाबतची ललंक उपलब्ध करून देण्यात येईल, अजगदािांनी अजग भिण्यापूवी याबाबतची माशहती
काळजीपूवगक बघून व वाचून त्याप्रमाणे अजग भिण्यात यावा.
३. अजगदािानी प्रथम स्वत:चा आधाि नंबि वापरुन नोंदणी किावयाची आहे. (एका अजागकरिता नोंदणी
झालेला आधाि नंबि पित दुसर्या अजगदािाच्या अजागकरिता वापिता येणाि नाही)
४. योजनेचा अजागमध्ये अजगदािाची वायशक्तक माशहती, जशमनीचा तपिील तसेच इति माशहती भिावयाची
आहे. तद्नंति यामध्ये अजगदािास कु ठल्या घटका मध्ये लाभ घ्यावयाचा आहे याबाबतची माशहती
भिावयाची आहे.
५. अजागमधील माशहती भरून झाल्यानंति SUBMIT बटनावि शक्लक किण्यात यावे. (सबशमट किण्याआधी
भिलेली माशहती बिोबि असल्याची खात्री करून घ्यावी)
६. अजग सबमीट झाल्यानंति “Application form is submitted successfully” असा मेसेज आल्यानंतिच
अजगदािाचा अजग सबशमट झाल्याचे समजावे.
७. अजग सबशमट झाल्यानंति अजागची पावती व्यवशस्थत जतन करून ठे वण्यात यावी.
III) लाभधािक शनवड प्रदक्रया १. घटक शनहाय प्राप्त अजग शवचािात घेऊन महामंडळामार्ग त उशधष्ट शनशित किण्यात येईल.
२. महामंडळामार्ग त उशधष्ट शनशित झाल्यानंति, शजल्हा स्तिीय शनवड सशमतीमार्ग त शनवड यादी (1
selected + 5 waiting) यानुसाि यादृशच्िक (Random) रित्या ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त अजागमधून
लाभधािक शनवड किण्यात येईल.
३. यादृशच्िक

(Random)

पद्धतीने

शनवड

किण्यात

आलेल्या

अजगदािांना

संकेतस्थळाच्या

(www.mahamesh.in) माध्यमाद्वािे त्यांच्या नोंदशनकृ त भ्रमणध्वशनवि लघु संदि
े ाव्दािे (SMS)

शनवड झाल्याबद्दल कळशवण्यात येईल.
४. शनवड यादीमध्ये उपलब्ध तितुदीच्या आधीन िाहून शनशित के लेल्या लक्षांकाच्या पाच पट (उपलब्ध व
पात्र अजागस आधीन िाहून) अजगदािांना कार्दपत्रे पडताळणी करिता अपलोड किण्याकरिता
कळशवण्यात येईल.
५. अजगदािांना आवश्यक कार्दपत्रे संकेतस्थळावि उपलोड किण्याकरिता १५ ददवसाचा कालावधी देण्यात
येईल.
६. अजगदािांना आवश्यक कार्दपत्राची पूतगता न के ल्यास त्यांना अपात्र ठिशवण्यात येईल.
७.

शनवड यादी महामंडळाच्या संकेतस्थळावि (www.mahamesh.in) उपलब्ध असेल.

iii. शनवड झाल्यानंति अजगदािांनी किावयाची कायगवाही –
१. अजगदािांनी शवशहत मुदतीत कार्दपत्रे

www.mahamesh.in

“MAHAMESH” App वरून अपलोड किावयाचे आहे.
२. आवश्यक कार्दपत्राची यादी खालील प्रमाणे आहे.

या संकेतस्थळावरून ककं वा

 आधाि काडग
 िे िन काडग
 जातीचा दाखला (सक्षम अशधकार्यांचा)
 मेंढी पालन किण्याची पद्धत ककं वा स्वरूप व सध्या असलेल्या मेंढ्ांची संख्या (स्थलांतरित /दर्िस्ती
पद्धतीने ककं वा एका रठकाणी िाहून स्थायी पद्धतीने) याबाबतचे संबंधीत पिुवैद्यकीय दवाखान्याचे
पिुधन शवकास अशधकािी यांचे प्रमाणपत्र (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक १ मध्येच सादि किावयाचा
आहे)
 िशहवासी दाखला (सक्षम प्राशधकािी) (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक २ मध्येच सादि किावयाचा आहे)
 अपत्य दाखला (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ३ मध्येच सादि किावयाचा आहे). १ मे २००१ नंति
शतसिे हयात अपत्य नसावे.
 अजगदािाचे िेतजशमनीचा अलीकडील तीन मशहन्यातील ७/१२ उतािा ककं वा अजगदािाच्या नावे जमीन
नसल्यास (कु टुंशबयांपैकी) संमतीपत्र देणाऱया व्यक्तीच्या नावाच्या िेतजशमनीचा ७/१२ उतािा व
१०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपिवि संमतीपत्र (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ४ मध्येच सादि किावयाचा
आहे).
 भाडेतत्वावि िेतजमीन घेतली असल्यास िेतजमीन मालकासमवेत के लेल्या भाडेकिािाची सत्यप्रत
(रु.१००/- स्टॅम्प पेपि वि नोटिी करून) (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ५ मध्येच सादि किावयाचा
आहे)
 िेड बांधकामाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, त्यासाठी स्वत:ची दकमान १ र्ुंठा जार्ा उपलब्ध
असल्याबाबत अलीकडील तीन मशहन्यातील ७/१२ उतािा / शमळकत दाखला
 बचतर्टाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र (लार्ू असल्यास)
 पिुपालक उत्पादक कं पनीचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र (लार्ू असल्यास)
 अपंर्त्व प्रमाणपत्र (लार्ू असल्यास)
 महामंडळामार्ग त िेळी मेंढी पालनाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र
 स्वयंमघोषणा पत्र (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ६ मध्येच सादि किावयाचा आहे)
३. विील प्रमाणे सवग कार्दपत्रे (लार्ू असणािे ) एकाचवेळी अपलोड करून, SUBMIT बटन शक्लक किावे.
४. अजगदािांनी शवशहत मुदतीत आवश्यक लार्णािे सवग कार्दपत्रे अपलोड न के ल्याने अजगदािाची शनवड िद्द
झाल्यास त्याची सवगस्वी जबाबदािी अजगदािाची िाहील याबाबत अजगदािाची कसलीही तक्राि शवचािात
घेतली जाणाि नाही.
लाभधािक शनवड किताना खालील बाबी शवचािात घेऊन, त्याकरिता प्रत्येक घटकशनहाय स्वतंत्र
लाभधािक शनवडण्यात यावेत. सदि योजनेअत
ं र्गत लाभधािकास खालील १५ उपघटकामध्ये लाभ घेता
येईल. तथाशप,



अजगदािाने खालील पशहल्या दोन उपघटकामधील कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेतल्यास त्यांना
इति उपघटकांमध्ये लाभ घेता येणाि नाही.
अजगदािाने विील ३ ते ७ या उपघटकांमधील कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेतल्यास त्यांना पशहले
२ उपघटक वर्ळता उवगरित उपघटकांमधील मेंढीपालन व्यवसाय किण्याच्या प्रकािानुसाि (स्थायी
ककं वा स्थलांतरित) व सध्या असलेल्या मेंढ्ांच्या संख्येनस
ु ाि विीलप्रमाणे दिगशवण्यात आलेल्या उपघटक
क्रमांक ८ ते ११ मधील कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेता येईल, तसेच १२ व १३ मधील



कोणत्याही एका उपघटकाचा लाभ घेता येईल.
अजगदािास उपघटक क्र. १४ व १५ या दोन पैकी एका घटकांमध्ये लाभ घेता येईल.


१
२

कायमस्वरूपी एका रठकाणी िाहून मेंढीपालन किण्याकरिता पायाभूत सोई – सुशवधेसह २० मेंढया + १
मेंढानि असा मेंढीर्ट ७५% अनुदानावि वाटप किणे (स्थायी)
स्थलांति पद्धतीने मेंढीपालन किण्याकरिता पायाभूत सोई – सुशवधेसह २० मेंढया + १ मेंढानि असा मेंढीर्ट

७५% अनुदानावि वाटप किणे (स्थलांतिीत)
३

ज्यांच्याकडे स्वत:चे २० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ४० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा १ निमेंढा ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

४

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ४० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ६० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा २ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

५

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ६० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ८० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा ३ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

६

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ८० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, १०० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना
सुधारित प्रजातीचा ४ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

७

ज्यांच्याकडे स्वत:चे १०० ककं वा त्यापेक्षा अशधक मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचे ५
निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

८

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या २० मेंढया व १ मेंढानि अिा एकू ण २१ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ४०
मेंढ्ापेक्षा कमी अिा मेंढ्ांच्या एका रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोईसुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थायी)

९

१०

११

१२

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या २० मेंढया व १ मेंढानि अिा एकू ण २१ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ४०
मेंढ्ापेक्षा कमी अिा मेंढ्ांच्या स्थलांतिीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध
करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थलांतिीत)
ज्यांच्याकडे स्वत: च्या ४० मेंढया व २ मेंढानि अिा एकू ण ४२ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक अिा मेंढ्ांच्या
एका रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी
७५% अनुदान वाटप (स्थायी)
ज्यांच्याकडे स्वत: च्या ४० मेंढया व २ मेंढानि अिा एकू ण ४२ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक अिा मेंढ्ांच्या
स्थलांतिीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान
वाटप (स्थलांतिीत)
एका रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५%
अनुदान वाटप (स्थायी),

१३

(१०० ग्रॅम प्रती ददन प्रती मेंढी याप्रमाणे माहे एशप्रल ते जुलै या ४ मशहन्याच्या कालावधी करिता)
भटकं ती किणािे स्थलांतिीत स्वरूपाच्या मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५%
अनुदान वाटप (स्थलांतिीत),
(१०० ग्रॅम प्रती ददन प्रती मेंढी याप्रमाणे जून ते जुलै या २ मशहन्याच्या कालावधी करिता )
तसेच “घटक क्रमांक १४ - कु ट्टी के लेल्या शहिव्या चार्याचे मुिघास बनशवण्याकरिता र्ासड्या
बांधण्याचे यंत्र (Mini Silage Baler Cum Wrapper) खिे दी किण्यासाठी अनुदान” व “घटक क्रमांक १५
- पिुखाद्य कािखान्यासाठी अनुदान देणे”, या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अजागची िाननी
किण्याची आशण लाभधािकाची शनवड किण्याची प्रदक्रया खालीलप्रमाणे र्रठत सशमतीमार्ग त पूणग किण्यात
येईल. लाभाथी शनवडीचे शनकष िासन शनणगयात नमूद के ल्याप्रमाणे िाहतील.
१. आयुक्त पिुसंवधगन, महािाष्ट्र िाज्य

: अध्यक्ष

२. सह सशचव /उप सशचव (पिुसंवधगन)

: सदस्य

३. व्यवस्थापकीय संचालक,

: सदस्य सशचव

पुण्यश्लोक अशहल्यादेवी महािाष्ट्र मेंढी व िेळी शवकास महामंडळ, पुणे

६.शवशवध स्तिावरून ऑनलाइन पद्धतीने अजागची िाननी व शनवड प्रदक्रयायोजनेअंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने अजग मार्शवणे तसेच प्राप्त झालेल्या अजागची ऑनलाइन पद्धतीने
शवशवध स्तिावरून िाननी किणे व त्याचे िीपोटग जेनिेट किणे या बाबतचे सॉफ्टवेअि महामंडळामार्ग त
तयाि किण्यात येईल. त्यानुसाि लाभधािक शनवड प्रदक्रया िाबशवण्यात यावी.

महामंडळामार्ग त सदि योजनेची िाज्यस्तिीय वृत्तपत्रातून प्रशसद्धी किण्यात येईल. अजगदािास अजग
सादि किण्याकरिता १५ ददवसाची मुदत देण्यात येईल, प्राप्त अजग शवचािात घेऊन महामंडळामार्ग त लक्षांक
शनशित किण्यात येईल. त्यानंति िासन शनणगयामधील शजल्हा शनवड सशमतीव्दािे Randam पद्धतीने
लाभधािक शनवड यादी सॉफ्टवेअिच्या माध्यमातून तयाि किण्यात येईल. याकरिता ८ ददवसाची मुदत
असेल. त्यानंति शनवड यादीनुसाि लाभधािकास लघु संदि
े ाव्दािे (SMS) आवश्यक कार्दपत्रे अपलोड
किण्याबाबत कळशवण्यात येईल, लाभधािकास कार्दपत्रे अपलोड किण्याकरिता १५ ददवसाचा कालावधी
देण्यात येईल, तद्नंति प्राप्त कार्दपत्राची व अजागची पडताळणी संबंशधत पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि)
यांचेकडू न करून शिर्ाििीसह अजग व कार्दपत्रे संबंशधत शजल्हा पिुसंवधगन अशधकािी यांचे कडे प्राप्त
होतील, याकरिता १० ददवसाचा कालावधी असेल. शजल्हा पिुसंवधगन अशधकािी यांनी प्राप्त अजग व
कार्दपत्राची पडताळणी करून शिर्ाििीसह अजग शजल्हा पिुसंवधगन उपआयुक्त यांचे कडे सादि किावयाचे
आहे, याकरिता १० ददवसाचा कालावधी असेल. लाभधािकांचे कार्दपत्रे योग्य असल्याची खात्री शजल्हा
पिुसंवधगन उपायुक्त यांचेमार्ग त करून शनवड सशमती मार्ग त अंशतम लाभधािक यादी तयाि किण्यात येईल,
याकरिता १० ददवसाचा कालावधी असेल
अ. पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांनी किावयाची कायगवाही१. सदि सॉफ्टवेअिची ललंक www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध असेल.
२. या योजने अंतर्गत शनवड यादीमधील अजगदािांनी अपलोड के लेले कार्दपत्राची पडताळणी किण्याकरिता
www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि जाऊन महामेष योजनेची ललंक ओपन
किण्यात यावी.
३. पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांचे स्व:तचे लॉशर्न आयडी व पासवडग संबंशधत शजल्हा पिुसंवधगन
उपायुक्त यांचेकडे उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्या पासवडग शन लॉशर्न के ल्यानंति अजगदािाची प्राथशमक
शनवड यादी व स्टेटस ददसेल.
४. अजगदािांच्या नावासमोि असलेल्या ललंकवि (VIEW APPLICATION) शक्लक के ल्यानंति अजगदािाचा
अजग ओपन होईल.
१. त्यानुसाि प्रत्येक बाबी समोि अजगदािांनी आपलोड के लेल्या डॉक्युमेंट ची “View Document” अिी
ललंक ददसेल. त्यावि शक्लक के ल्यानंति डॉक्युमेंट ओपन होईल, त्यानुसाि सदि डॉक्युमेंट नुसाि
अजगदािांनी सादि के लेली माशहती बिोबि असल्याची खात्री करून घ्यावी त्याप्रमाणे ती योग्य असल्यास
“Approved” यावि शक्लक किावे.
२. अजगदािांनी अपलोड के लेल्या माशहती मध्ये त्रुरट असल्यास “Not Approved” यावि शक्लक करून
त्यासमोिील टेक्स्ट बॉक्स मध्ये त्याचे कािण नमूद किण्यात यावे.
३. याप्रमाणे संपूणग अजागची िाननी झाल्यानंति Approved अजगदािाचा अजग पुढे सादि किण्यास पिुधन
शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांची शिर्ािस असल्यास “Recommended” या बटनावि शक्लक किावे,
ककं वा शिर्ािस नसल्यास त्याबाबतचे कािण नमूद करून “Not Recommended” या बटनावि शक्लक
करून पुढील कायगवाही करिता अजग सबमीट किण्यात यावा.
४. पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांनी सबमीट के लेल्या अजागची यादी बघण्याकरिता त्याच पेजवि
त्याची ललंक ददसेल, त्यावि शक्लक के ल्यानंति शिर्ािस किण्यात आलेल्या अजगदािाची तसेच शिर्ािस न
किण्यात आलेल्या अजांदािाची स्वंतंत्र यादी ददसेल, त्यामध्ये अजगदािाचे नाव, अजगक्रमांक व ज्या
उपघटकामध्ये अजगदािांनी अजग सादि के लेला आहे त्याचा क्रमांक इ. माशहती ददसेल.

५. Approved यादी शहिव्या िंर्ामध्ये ददसेल, तसेच Not Approved के लेल्या लाभधािकाची यादी लाल
िं र्ामध्ये ददसेल. त्याचप्रमाणे ज्या लाभधािकांच्या कार्दपत्राची पडताळणी शिल्लक आहे अिी यादी
पांढऱया िं र्ामध्ये ददसेल.
ब. शजल्हा पिुसंवधगन अशधकािी यांनी किावयाची कायगवाही १. सदि सॉफ्टवेअिची ललंक www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध असेल.
२. या योजने अंतर्गत शनवड यादीमधील अजगदािांनी अपलोड के लेले कार्दपत्राची पडताळणी किण्याकरिता
www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि जाऊन महामेष योजनेची ललंक ओपन किण्यात

यावी.
३. शजल्हा पिुसंवधगन अशधकािी यांचे स्व:तचे लॉशर्न आयडी व पासवडग संबंशधत शजल्हा पिुसंवधगन उपायुक्त
यांचेकडे उपलब्ध करून देण्यात येतील, त्या पासवडग शन लॉशर्न के ल्यानंति अजगदािाची यादी व पिुधन
शवकास अशधकािी यांनी िाननी करून ददलेले रिमाकग ददसेल.
४. पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांनी िाननी के लेल्या अजगदािाच्या अजागची पडताळणी
किण्याकरिता अजगदािाच्या नावासमोि असलेल्या ललंक वि शक्लक के ल्यानंति अजगदािाचा अजग ओपन
होईल.
५. त्यानुसाि प्रत्येक बाबी समोि अजगदािांनी अपलोड के लेल्या डॉक्युमेंट ची “View Document” अिी
ललंक ददसेल. त्यावि शक्लक के ल्यानंति डॉक्युमेंट ओपन होईल, सदि डॉक्युमेंट नुसाि अजगदािांनी सादि
के लेली माशहती बिोबि असल्याची खात्री झाल्यास “Approved” यावि शक्लक किावे.
६. अजगदािांनी अपलोड के लेल्या माशहती मध्ये त्रुरट असल्यास “Not Approved” यावि शक्लक किावे व
त्यासमोिील टेक्स्ट बॉक्स मध्ये त्याचे कािण नमूद किण्यात यावे.
७. या प्रमाणे संपूणग अजागची पडताळणी झाल्यानंति अजगदािचा अजग पुढे सादि किण्यास शिर्ािस असल्यास
“Recommended” या बटनावि शक्लक किावे, ककं वा शिर्ािस नसल्यास त्याबाबतचे कािण नमूद करून
“Not Recommended” या बटनावि शक्लक करून अजग सबमीट किण्यात यावा.
८. शजल्हा पिुसंवधगन अशधकािी यांनी सबमीट के लेल्या अजागची यादी बघण्याकरिता त्याच पेजवि त्याची
ललंक ददसेल, त्यावि शक्लक के ल्यानंति शिर्ािस किण्यात आलेल्या अजगदािांची तसेच शिर्ािस न
किण्यात आलेल्या अजगदािांची स्वंतंत्र यादी ददसेल, त्यामध्ये अजगदािाचे नाव, अजगक्रमांक व ज्या
उपघटकामध्ये अजगदािांनी अजग सादि के लेला आहे त्याचा क्रमांक इ. माशहती ददसेल.
९. Approved यादी शहिव्या िंर्ामध्ये ददसेल, तसेच Not Approved के लेल्या लाभधािकाची यादी लाल
िं र्ामध्ये ददसेल. त्याचप्रमाणे ज्या लाभधािकांच्या कार्दपत्राची पडताळणी शिल्लक आहे अिी यादी
पांढऱया िं र्ामध्ये ददसेल.

क. शजल्हा पिुसंवधगन उपायुक्त यांनी किावयाची कायगवाही a. शजल्हा पिुसंवधगन उपायुक्त यांनी अजगदािाची शनवड किावयाची कायगवाही :१. सदि सॉफ्टवेअिची ललंक www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि उपलब्ध आहे.
२. www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि जाऊन महामंडळामार्ग त उपलब्ध करून देण्यात
आलेल्या लॉशर्न आयडी व पासवडग व्दािे महामेष योजनेची ललंक ओपन किण्यात यावी.
३. लॉशर्न कितांना महामंडळामार्ग त उपलब्ध करून देण्यात आलेला पासवडग बदलणे अशनवायग आहे.
४. लॉशर्न के ल्यानंति योजनेच्या घटक शनहाय प्राप्त अजागची यादी ददसेल.
५. यादीच्या खाली “GENERATE RANDOM LIST” बटन दिगशवण्यात आलेले आहे. सदि शनवड
किण्याकरिता प्रथम लाभधािक शनवड सशमतीची बैठक शनयोशजत किण्यात यावी. बैठकीची तािीख व
वेळ महामंडळास कळशवण्यात यावी त्यावेळे नुसाि “GENERATE RANDOM LIST” बटन

अॅशक्टवेट होईल. सदि बटन शक्लक के ल्यावि शजल्यामध्ये एकू ण प्राप्त अजागमधून घटक शनहाय शजल्याच्या
एकू ण उशद्धष्टाच्या ३ % ददव्यांर् व ३०% मशहलाच्या अजागची यादी प्रथम तयाि होईल. त्यानंति तालुका
शनहाय व घटक शनहाय लाभधािक यादी तयाि होईल.
६. प्रशतक्षाधीन यादी तयाि कितांना प्रत्येक्ष उपलब्ध तितुदीच्या आधीन िाहून शनशित के लेल्या लक्षांकांच्या
पाच पट (उपलब्ध व पात्र अजागस अधीन िाहून) अजगदािांना कार्दपत्रे पडताळणी करिता कळशवण्यात
येईल.
७. शजल्हा स्तिीय शनवड सशमतीने Random पद्धतीने शनवड के लेल्या अजगदािांना त्यांच्या नोंदशनकृ त
भ्रमणध्वशनवि लघु संदि
े ाद्वािे (SMS) शनवड झाल्याबाबत कळशवण्यात येईल व शवशहती कालावधीत
आवश्यक कार्दपत्रे अपलोड किण्याबाबत अजगदािास सूचना ददल्या जातील. (शनवड यादी
www.mahamesh.in या महामंडळाच्या संकेतस्थळावि तसेच पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) व
शजल्हा पिुसंवधगन उपआयुक्त यांच्या लॉशर्न मध्ये उपलब्ध िाहील)

b. शजल्हा पिुसंवधगन उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील शनवड सशमतीमार्ग त लाभधािकांच्या
कार्दपत्रांची िहाशनिा करून अंशतम शनवड यादी तयाि किावयाची कायगवाही :१. शजल्हा पिुसंवधगन अशधकािी यांनी शिर्ािस के लेल्या लाभधािकांची अंशतम शनवड किण्याकरिता प्राप्त
झालेल्या कार्दपत्राची िहाशनिा किण्यात यावी.
२. याकरिता लॉशर्न के ल्यानंति लाभधािकांच्या नावासमोि असलेल्या ललंक वि शक्लक के ल्यानंति
लाभधािकाचा अजग ओपन होईल.
३. त्यानुसाि प्रत्येक बाबी समोि लाभधािकांनी अपलोड के लेल्या डॉक्युमेंट ची “View Document” अिी
ललंक ददसेल. त्यावि शक्लक के ल्यानंति डॉक्युमेंट ओपन होईल, सदि डॉक्युमेंट नुसाि लाभधािकांनी सादि
के लेली माशहती बिोबि असल्याची खात्री झाल्यास “Approved” यावि शक्लक किावे.
४. लाभधािकांनी अपलोड के लेल्या माशहती मध्ये त्रुरट असल्यास “Not Approved” यावि शक्लक किावे व
त्यासमोिील टेक्स्ट बॉक्स मध्ये त्याचे कािण नमूद किण्यात यावे.
५. या प्रमाणे संपूणग अजागची पडताळणी झाल्यानंति लाभधािकांच्या अजागस “लाभधािक शनवड सशमतीची”
शिर्ािस असल्यास “Recommended” या बटनावि शक्लक किावे, ककं वा शिर्ािस नसल्यास
त्याबाबतचे कािण नमूद करून “Not Recommended” या बटनावि शक्लक करून अजग सबमीट
किण्यात यावा. यामध्ये शनवड सशमतीने शिर्ािस के लेल्या अजागची तसेच शिर्ािस न के लेल्या अजागची
उपघटक शनहाय यादी Reports या पेजवि जनिे ट होईल.
६. Approved यादी शहिव्या िंर्ामध्ये ददसेल, तसेच Not Approved के लेल्या लाभधािकाची यादी लाल
िं र्ामध्ये ददसेल. त्याचप्रमाणे ज्या लाभधािकांच्या कार्दपत्राची पडताळणी शिल्लक आहे अिी यादी
पांढऱया िं र्ामध्ये ददसेल.
७. लाभधािक शनवड सशमतीने संदर्भगय िासन शनणगय व मार्गदिगक सुचणे नुसाि योजनेमधील १ ते १३
उपघटक शनहाय लाभधािकांची अंशतम यादी डाऊनलोड करून त्यावि शनवड सशमतीच्या सदस्यांद्वािे
स्वाक्षांकीत करून खालील प्रमाणे सांबंशधत महामंडळाच्या प्रक्षेत्राकडे तसेच महामंडळाच्या मुख्य
कायागलयाकडे पाठशवण्यात यावी.
८. तसेच उपघटक क्रं. १४ व १५ याकरिता प्राप्त झालेल्या अजागची पडताळणी करून त्यांस शिर्ािस
असल्यास अजगदािाच्या नावासमोि असलेल्या “Recommended” या बटनावि शक्लक किावे ककं वा
शिर्ािस नसल्यास त्याबाबतचे कािण नमूद करून “Not Recommended” या बटनावि शक्लक किावे.

त्यानंति महामंडळामार्ग त मा. आयुक्त पिुसंवधगन यांच्या अध्यक्षते खालील सशमशत मार्ग त लाभधािक
शनवड किण्यात येतील.
पुण्यश्लोक अशहल्यदेवी मेंढी व िेळी शवकास प्रक्षेत्राच्या कायगक्षत्र
े ामध्ये येणािे शजल्हे खालील प्रमाणे आहेत.
अ क्रं
१

पुण्यश्लोक अशहल्यदेवी मेंढी व िेळी प्रक्षेत्रे

शजल्हयांचे नाव

पडेर्ाव, शजल्हा- औिं र्ाबाद

औिं र्ाबाद,

अहमदनर्ि,

जालना,

बुलढाणा
२

शबलाखेड, ता- चाळीसर्ाव, शजल्हा- जळर्ाव

जळर्ाव, नाशिक, धुळे, नंदिु बाि

३

अंबेजोर्ाई, शजल्हा- बीड

बीड, लातुि, पिभणी

४

मुखेड, शजल्हा- नांदड
े

नांदड
े , लहंर्ोली

५

तीथग, ता- तुळजापूि, शजल्हा- उस्मानाबाद

उस्मानाबाद

६

िांजणी, ता- कवठे महांकाळ, शजल्हा- सांर्ली

सांर्ली, कोल्हापूि, ित्नाशर्िी, लसंधुदर्
ु ग

७

महूद, ता- सांर्ोला, शजल्हा- सोलापूि

सोलापूि

८

दशहवडी, ता-माण, शजल्हा- सातािा

सातािा, पुणे, ठाणे, िायर्ड, पालघि

९

पोहिा, शजल्हा- अमिावती.

अमिावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ,
वधाग

१०

बोंद्री, ता-िामटेक, शजल्हा- नार्पूि

नार्पूि, भंडािा, र्ोंददया, र्डशचिोली,

चंद्रपूि
शनवड सशमतीमार्ग त अंशतम किण्यात आलेल्या लाभधािकांना लाभ देण्याबाबतच्या पुढील
कायगवाहीबाबत संबशधत पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांना शजल्हा स्तिावरून सूचना शनर्गशमत
किण्यात येतील.
७.योजनेचे सवगसाधािण स्वरूप :
१. या योजनेमध्ये याआधी लाभ घेतला असल्यास त्यांना पित लाभ घेता येणाि नाही.
२. या योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी एका रठकाणी िाहून मेंढी पालन किणािे (स्थायी) व स्थलांति पद्धतीने
मेंढीपालन किणािे (स्थलांतरित) असे दोन्ही प्रकािचे लाभाथी योजनेचा लाभ घेऊ िकतील.
३. सदि योजनेअंतर्गत भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्ागतील बचतर्टांना / पिूपालक उत्पादक कं पन्यांना
लाभाथी म्हणून प्राधान्य देण्यात येईल.
४. कायमस्वरूपी एका रठकाणी िाहून मेंढी पालन किणार्या लाभार्थयाांना िेड बांधकाम, मोकळ्या जार्ेस
कुं पण, खाद्याची व शपण्याच्या पाण्याची भांडी, र्ायबिची बादली आशण इति साशहत्य, जंतनािके ,
दकटकनािक औषधे व खशनज शवटा, पिुधनाचा शवमा, चािा शबयाणे व बहुवार्षगक र्वत प्रजातींचे ठोंबे /
शबयाणे या बाबीसाठी अनुदान देण्यात येईल. यापैकी िेड बांधकाम, मोकळ्या जार्ेस कुं पण, खाद्याची व
शपण्याच्या पाण्याची भांडी, र्ायबिची बादली आशण इति साशहत्य, जंतनािके , दकटकनािक औषधे व
खशनज शवटा याबाबींकरिता थेट लाभ हस्तांतिण पद्धतीने (DBT) लाभ द्यावयाचा आहे. त्यासाठी प्रथम
लाभाथीने या बाबी पूणगता स्वखचागने खिे दी किावयाच्या / उभािावयाच्या असून त्याची स्थाशनक पिुधन
शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्याचा र्ोटो सह अहवाल शजल्हा पिुसंवधगन
उपायुक्त यांचे मार्ग त महामंडळास सादि के ल्यानंति लाभाथीच्या अनुदानाची िक्कम लाभाथीचे बँक
खात्यात जमा किण्याची कायगवाही महामंडळामार्ग त किण्यात येईल. तसेच चािा शबयाणे व बहुवार्षगक
र्वत प्रजातींचे ठोंबे/ शबयाणे याबाबींचा पुिवठा महामंडळाच्या संबंशधत प्रक्षेत्रामार्ग त लाभाथीस किणेत
येईल व त्यासाठीच्या अनुदानाची िक्कम महामंडळाकडे जमा किणेत येईल.
५. स्थलांति पद्धतीने मेंढीपालन किणार्या लाभार्थयाांना खाद्याची व शपण्याच्या पाण्याची भांडी, तंब,ू सूती
वाघुि, स्थलांतिणाच्या वेळी साशहत्य वाहतूक किण्याकरिता खोर्ीि, र्ायबिची बादली आशण इति
साशहत्य, जंतनािके , कीटकनािक औषधे व खशनज शवटा आशण मेंढया चािण्यासाठी कु िण भाड्याने घेणे

या बाबींसाठी अनूदान देण्यात येईल. याबाबींकरिता थेट लाभ हस्तांतिण पद्धतीने (DBT) लाभ
द्यावयाचा आहे. त्यासाठी प्रथम लाभाथीने या बाबी पूणगता स्वखचागने खिे दी किावयाच्या /
उभािावयाच्या असून त्याची स्थाशनक पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करून
त्याचा र्ोटोसह अहवाल शजल्हा पिुसंवधगन उपायुक्त यांचे मार्ग त महामंडळास सादि के ल्यानंति
लाभाथीच्या अनुदानाची िक्कम लाभाथीचे बँक खात्यात जमा किण्याची कायगवाही महामंडळामार्ग त
किण्यात येईल.
६. या योजने अंतर्गत कायमस्वरूपी ठाणबंद पद्धतीने मेंढीपालन किण्यासाठी शनवड किण्यात आलेल्या
लाभधािकाने त्यांच्याकडील मेंढ्ाकरिता वषगभिासाठी चार्याची उपलब्धता किा प्रकािे करून देण्यात
येईल, याबाबतचे शनयोजन महामंडळाकडे सादि किणे आवश्यक आहे.
७. िेड बांधण्याकरिता स्वत: ची जार्ा असणे आवश्यक आहे.
८. लाभधािकांनी िेडचे बांधकाम व इति अनुषशं र्क साशहत्याची खिे दी के ल्यानंति, संबंशधत पिुधन शवकास
अशधकािी (शवस्ताि) यांनी लाभधािकांनी बांधकाम के लेल्या िेडची प्रत्येक्ष पाहणी करून त्याचा र्ोटोसह
पडताळणी अहवाल तसेच लाभधािक शहस्याची २५ % िक्कम महामंडळाच्या संबंशधत प्रक्षेत्राकडे जमा
के ल्यानंति महामंडळाच्या संबंधीत मेंढी व िेळी शवकास प्रक्षेत्रामार्ग त या योजनेअंतर्गत पुिवठा
किावयाच्या मेंढया / निमेंढे शवमाकरून पुिशवण्यात यावेत.
९. योजने अंतर्गत पुिवठा किावयाच्या मेंढ्ांची व निमेंढ्ांची खिे दी महामंडळाकडू न त्या त्या वषी शनशित
के लेल्या दिानुसाि महामंडळाचे अशधकृ त पुिावठे दाि / थेट िेतकऱयाकडू न तसेच इति िाज्यातुन खिे दी
किण्यात येईल.
१०. या योजनेअत
ं र्गत पैदािीकिीता वाटप किावयाचे निमेंढे महामंडळाचे प्रक्षेत्रे, कृ षी शवद्यापीठे तसेच
महािाष्ट्र पिु व मत्स्य शवज्ञान शवद्यापीठ यांचे पैदास कें द्रे, िासकीय तसेच शनमिासकीय संस्थेची प्रक्षेत्रे
तसेच कें द्र िासनाच्या संस्था, इति िाज्य िासनाचे पैदास कें द्रे, लनंबकि कृ षी संिोधन संस्था, र्लटण
त्याच प्रमाणे िाज्यातील खाजर्ी ब्रीलडंर् र्ामग, महामंडळाचे अशधकृ त पुिवठादाि आशण व्यशतर्त
पिुपालक यांचे कडू न महामंडळाने शनशित के लेल्या दिानुसाि खिे दी करून वाटप किण्यात यावे.
११. महामंडळाच्या प्रक्षेत्रापासून ते लाभधािकांच्या रठकाणापयगन्त मेंढ्ांच्या वाहतुकीवि होणािा खचग हा
लाभधािकांनी स्वत: किावयाचा आहे.
१२. या योजनेमध्ये कोणत्याही बाबीविील होणािा अशतरिक्त खचग हा लाभधािकांनी स्वत: किावयाचा
असून, याकरिता कोणतेही िासनाचे अनुदान अनुज्ञेय िाहणाि नाही.
१३. या योजनेमध्ये बांधावयाच्या िेडचा आिाखडा महामंडळामार्ग त तयाि किण्यात येईल.
१४. चािा शबयाणे तसेच र्वत प्रजातींचे ठोंबे/ बेणे इत्यादी महामंडळाच्या प्रक्षेत्रामार्ग त लाभधािकांस
पुिशवण्यात यावे. लाभधािकांना स्वत:च्या जशमनीवि ककं वा स्वत: ची जमीन नसल्यास भाडे तत्वावि
जमीन उपलब्ध करून चार्याची लार्वड किणे आवश्यक िाहील. याकरिता जमीन भाडे तत्वावि उपलब्ध
के ल्या बाबतचा किािनामा लाभधािकांनी सादि किणे आवश्यक िाहील. (नमूना सोबत जोडण्यात
आलेला आहे)
१५. या योजने अंतर्गत पुिवठा किावाचे चािा शपकांचे शबयाणे तसेच ठोंबे/ बेने, अझोला कल्चि व मुिघास
चा पुिवठा लाभाथींच्या मार्णीनुसाि महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावरून लाभधािकाने त्याचे शहस्याची २५%
िक्कम रु. २७५०/- भिणा के ल्या नंति पुिवठा किण्यात यावा.
१६. या योजनेमधील लाभधािकांना तीन ददवसाचे मेंढी पालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण लाभधािकांना जवळ
असलेल्या महामंडळाच्या प्रक्षेत्रामार्ग त देण्यात यावे.
१७. या योजनेअंतर्गत पुिवठा किण्यात आलेल्या मेंढ्ांना आिोग्य सुशवधा (लसीकिण, जंतनािक औषध
पाजणे इ.) नशजकच्या िासकीय / शजल्हा परिषदेच्या पिुवैद्यकीय दवाखान्यामार्ग त पुिशवण्यात यावे.
मेंढयांमध्ये असणािी खशनजांची कमतिता भरून काढण्यासाठी खशनज शमश्रण / शमनिल शमक्सचि शब्रक्स
पुिवठा किण्यात यावे.
१८. या योजनेअंतर्गत पुिवठा किण्यात येणार्या मेंढ्ांना शवमा संिक्षण देणे बंधनकािक िाहील.
१९. या योजनेअंतर्गत वाटप किण्यात आलेल्या मेंढ्ांपासून लाभधािकांकडील उत्पाददत झालेल्या मेंढ्ांची
महामंडळास आवश्यकता भासल्यास, लाभधािकांनी मेंढ्ांचा पुिवठा महामंडळास किणे बंधनकािक
िाहील.

२०. िाज्यामध्ये मेंढीपालन व्यवसाय हा स्थलांतिण पद्धतीने के ला जातो. स्थलांतिण काळामध्ये मेंढ्ांच्या
आिोग्यावि शवपिीत परिणाम होऊन, मेंढया आजािी पडण्याचे प्रमाण जास्त असेल. यावि मात
कण्याकरिता ज्या र्ावामध्ये जास्त मेंढया आहेत ककं वा ज्या मार्ागवरून मेंढ्ांचे स्थलांतिण होते, हे
रठकाण ककं वा र्ाव ज्या पिुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कायगक्षेत्रामध्ये असेल त्या पिुवैद्यकीय
दवाखान्यामार्ग त अिा रठकाणी दि आठवड्याला भेटी देऊन मेंढ्ांना आिोग्य सुशवधा देण्याची व्यवस्था
किण्यात यावी. पिं त,ु याकरिता सदि योजनेअंतर्गत कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय िाहणाि नाही.
२१. सदि योजनेअंतर्गत वाटप किण्यात येणािे मेंढीर्ट व निमेंढे तसेच चािा शबयाणे / ठोंबे / बेणे यांचे
वाटप पुण्यश्लोक अशहल्यादेवी महािाष्ट्र मेंढी व िेळी शवकास महामंडळामार्ग त किण्यात येणाि असल्याने,
शनयोजन शवभार्ाच्या िासन शनणगय क्र. शडसीट २३१६ / प्र.क्र.१३३ / का. १४१७, ददनांक ३ माचग
२०१७ या िासन शनणगयातील परिशिष्ट अ मध्ये नमूद साधन सामुग्री / वस्तूच्ं या यादीतील अ. क्र. ४
येथील नमूद बाबीमधुन या योजनेसाठी सूट देण्यात आली आहे.
२२. या योजनेअंतर्गत लाभाथी शनवडीमध्ये पुनिावृत्ती होणाि नाही, याची दक्षता लाभाथी शनवड सशमतीने
घ्यावी.
२३. या योजनेअंतर्गत सवग लाभाथीना आधाि काडग सोबत संलग्न किण्यात यावे.
प्रकल्प अंमलबजावणी अशधकािी
व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अशहल्यादेवी महािाष्ट्र मेंढी व िेळी शवकास महामंडळ,
र्ोखलेनर्ि, पुणे हे या योजनेची अंमलबजावणी कितील आशण शवभार्ीय स्तिावि प्रादेशिक सह आयुक्त
पिुसंवधगन व िाज्य स्तिावि आयुक्त पिुसंवधगन, महािाष्ट्र िाज्य यांचे या योजनेवि संशनयंत्रण असेल.

बंधपत्र नमूना क्रमांक – १
प्रमाणपत्र
प्रमाशणत किण्यात येते की, श्री/श्रीमती. -------------------------------------------- िाहणाि -------------------तालुका ---------------- शजल्हा ------------------ यांनी विीलप्रमाणे नमूद के ल्यानुसाि त्यांच्या कडे
सध्या --------------इतक्या मेंढ्ा व िेड बांधकामासाठी ----------------- चौ. र्ु ट आकािाची मोकळी जार्ा
उपलब्ध असल्याचे आज

ददनांक ---------------------- िोजी के लेल्या प्रत्यक्ष पडताळणी अंती आढळू न

आले आहे. तसेच त्यांच्याकडील मेंढ्ांचे संर्ोपन ----------------------- ( स्थलांतरित / स्थायी) पद्धतीने
किण्यात येत आहे.
स्वाक्षिी/डॉ./श्री.
सहा. आयुक्त पिुसंवधगन, तालपसशचव -------------पशवअ, पवैद श्रेणी – १ -------------------------------सहा. पशवअ/ प.प, पवैद श्रेणी – २ -------------------

बंधपत्र नमूना क्रमांक – २

िशहवािी दाखला
(सक्षम प्राशधकािी यांचा)
ददनांक ------------

श्री/ श्रीमती---------------------------------------------------------------------------------------------------हे मौजे--------------------------- ता.------------------------- शजल्हा----------------------------------------------------------येथील िशहवािी आहेत. यांना प्रस्तुत दाखला -------------------------------------------------------------------------------- या कामासाठी ददला असे.
सही --------------------------------शिक्का ---------------------------------

बंधपत्र नमूना क्रमांक – ३

अपत्य दाखला / प्रमाणपत्र
मी श्री/ श्रीमती (अजगदािाचे नाव) -------------------------------------------------------------------श्री. ( वशडलाचे / पतीचे नाव)--------------------------------------------------------------------------------------------- यांचा मुलर्ा/मुलर्ी/पत्नी वय -------------- वषग------------------ िा.------------------------- ता.---------------------- शजल्हा ------------------------------ खालीलप्रमाणे सत्य प्रशतज्ञेवि सांर्तो/सांर्ते की,
आशण घोशषत कितो/किते की,
1. मी िाज्य िासनाच्या िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजनेचा लाभ शमळण्यासाठी अजग के ला आहे.
2. माझ्या आज हयात असलेल्या अपत्यांची एकू ण संख्या ---------------- इतकी आहे. त्यापैकी १ मे २००१

नंति जन्मलेल्या अपत्यांची संख्या ------------------------- इतकी आहे.
3. ददनांक १ मे २००१ नंति माझ्या एकू ण हयात मुलांच्या संख्येत भि पडू न ती दोन पेक्षा जास्त झाल्यास

मी उपिोक्त योजनेतील लाभास अपात्र ठिे न याची मला जाणीव आहे.
रठकाण----------------------ददनांक----------------------अजगदािाची सही/ अंर्ठा
बंधपत्र नमूना क्रमांक – ४
अजगदािाच्या नावे जमीन नसल्यास (कु टुंशबयांपक
ै ी) संमतीपत्र देणाऱया व्यक्तीकडू न रु. १००/- रुपयाच्या
स्टॅम्प पेपिवि किावयाच्या संमतीपत्राचा मसुदा

“संमती पत्र”
मी खालील सही किणाि श्री. / श्रीमती .---------------------------------------------------------------------------- िा. ------------------- तालुका------------------------- शजल्हा- -------------------------येथील िशहवािी असून, माझ्या नावे असलेली सवे नं. ----------- र्ट नं. ---------- मधील ----------- एकि
एवढी िेतजमीन, माझे कु टुंबातील सदस्य श्री. श्रीमती ----------------------------------------------(नातेसंबंध ---------------) यांना “िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजने अंतर्गत” मेंढीपालना करिता
वापिण्यास माझी पूणग संमती आहे, करिता शलहून देत आहे.
शलहून देणाि (संमती देणािा)
स्वाक्षिी ----------------------------------श्री / श्रीमती --------------------------------शलहून घेणाि (अजगदाि)
स्वाक्षिी ----------------------------------श्री / श्रीमती ---------------------------------

बंधपत्र नमूना क्रमांक – ५
भाडेतत्वावि िेतजमीन घेतली असल्यास िेतजमीन मालकासमवेत के लेल्या भाडेकिािाचा मसुदा
(रु.१००/- स्टॅम्प पेपि वि नोटिी करून)

“भाडे किाि”
मी खालील शलहून देणाि श्री. / श्रीमती .---------------------------------------------------------------------------- िा. ------------------- तालुका------------------शजल्हा- ----------------येथील िशहवािी
असून, माझ्या नावे असलेली सवे नं. र्ट नं. ---------- मधील ----------- एकि एवढी िेतजमीन, श्री.
श्रीमती --------------------------------------------------- िा. --------------------- तालुका ---------------शजल्हा- ----------------- यांना आज ददनांक ...............पासून पुढील ३ वषागकरिता भाडे तत्वावि “िाजे
यिवंतिाव होळकि महामेष योजने अंतर्गत” मेंढीपालना करिता वापिण्यास देण्यात येत आहे. याकरिता
वार्षगक रु.-----------/- इतके भाडे आकािणी किण्यात आलेले असून भाडे किािाची िक्कम मला आजिोजी
प्राप्त झालेली आहे, करिता भाडेकिाि किण्यात येत आहे.

शलहून देणाि (िेतजमीन मालक)
स्वाक्षिी ----------------------------------श्री / श्रीमती --------------------------------शलहून घेणाि (अजगदाि)
स्वाक्षिी ----------------------------------श्री / श्रीमती --------------------------------बंधपत्र नमूना क्रमांक – ६

“स्वयंमघोषणा पत्र”
मी खालील सही किणाि, श्री / श्रीमती (अजगदािाचे नाव) ----------------------------------------------------------श्री (वशडलाचे / पतीचे नाव) ------------------------------------------------- यांचा मुलर्ा /
मुलर्ी / पत्नी वय ------------ वषग, िा ---------------- ता --------------- शजल्हा ------------------, मी िाज्य
िासनाच्या “िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजनेचा” लाभ शमळण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अजग
के लेला आहे. सदि अजागमध्ये भिलेली माशहती तपासून ती खिी असल्याची खात्री के लेली आहे. तसेच मी
अजागसोबत जोडलेल्या िे िन काडगनुसाि माझे कु टुंबातील एकाच सदस्याने या योजनेअंतर्गत लाभासाठी अजग
के ला आहे. तसेच र्ेल्या तीन वषागमध्ये पिुसंवधगन शवषयक कोणत्याही योजनेचा लाभ मी ककं वा माझ्या
कु टुंबातील व्यक्तींनी घेतलेला नाही, त्याचप्रमाणे मी स्व:ता ककं वा माझ्या कु टुंबातील कोणताही सदस्य
िासकीय / शनमिासकीय / स्थाशनक स्विाज्य संस्थेच्या सेवेत ककं वा सेवा शनवृत्ती वेतनधािक / िासकीय
पदाचा लाभ घेणािा, तसेच िाज्य, कें द्र िासन / स्थाशनक स्विाज्य संस्थेचे सदस्य / पदाशधकािी /
लोकप्रतींशनधी नाही. यामध्ये सादि के लेली माशहती खोटी आढळू न आल्यास, मी उपिोक्त योजनेचा लाभ
घेण्यास अपात्र ठिे न तसेच कायदेिीि कािवाईस पात्र ठिेन, याची मला जाणीव आहे.
अजगदािाची सही/ अंर्ठा
रठकाण----------------------ददनांक-----------------------

“िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजने” अंतर्गत
शनवड किण्यात आलेल्या लाभाथीकडू न घ्यावयाच्या बंधपत्राचा नमूना
मी

श्री/श्रीमती/कु .-----------------------------------------------------------------

िा-----------------------

ता. ----------------शजल्हा -------------------------- प्रशतज्ञापूवगक शलहून देतो / देते की, पुण्यश्लोक अशहल्यादेवी महािाष्ट्र
मेंढी व िेळी शवकास महामंडळ, यांचे कडू न “िाजे यिवंतिाव होळकि महामेष योजने” अंतर्गत --------------------------------------------------------या घटकाचा लाभाकरिता शजल्हा पिुसंवधगन उपायुक्त शजल्हा........................ यांचे मार्ग त
आज ददनांक -------------- िोजी प्रकिण मंजूि झाले असून, त्यानुसाि मी िासनाने शवशहत के लेल्या पध्दतीस अनुसरून
मला लार्ू असलेल्या ७५ % अनुदानावि पायाभूत सोई– सुशवधेसह २० मेंढया + १ मेंढानि असा मेंढीर्ट
महामंडळामार्ग त पुिवठा किण्याकरिता किण्याची शवनंती किीत आहे. सदि योजने अंतर्गत प्राप्त होणार्या मेंढया व
निमेंढ्ाचे योग्य तर्हेने पालनपोषण करून माझ्या कु टुंबाचे आर्थगक उत्पन व वाढशवणेसाठी मी त्याचा उपयोर् किे न.
१. अनुदानावि प्राप्त झालेल्या मेंढी र्टातील जनाविे तपासणी करिता पिुसंवधगन खात्याचे अशधकािी तसेच पुण्यश्लोक
अशहल्यादेवी महािाष्ट्र मेंढी व िेळी शवकास महामंडळाच्या अशधकार्यांना आवश्यक त्या वेळेस दाखशवण्याची
जबाबदािी माझ्यावि आहे व ती मी पाि पाडेन.
२. अनुदानावि प्राप्त झालेल्या मेंढी र्टातील जनाविे आजािी पडल्यास अथवा पिुवैद्यकाची र्िज पडल्यास नजीकच्या
पिुवैद्यकीय दवाखान्यात घेऊन जाईल व त्यांच्या सल्ल्यानुसाि उपचाि करून घेईन.
३. या योजने अंतर्गत प्राप्त झालेली जनाविे तीन वषे योग्य िीतीने सांभाळणे व त्यापासून मेंढीपालन व्यवसाय किणे
माझेवि बंधनकािक आहे तसेच या दिम्यान शवमा काढलेल्या जनाविांच्या शवम्याचा शबल्ला कानातून पडल्यास
त्याबाबत त्वरित शवमा कं पनीस / पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि) यांना कळशवणे माझ्यावि बंधनकािक आहे,
याची मला जाणीव आहे.
४. अनुदानावि प्राप्त झालेल्या मेंढी र्टातील जनाविे मृत पावल्यास त्वरित शवमा कं पनीस व नजीकच्या पिुवैद्यकीय
दवाखान्यास सूशचत करून मृत जनाविांचे िव-शवच्िे दन करून घेईन व शवमा िकमेतून त्याऐवजी मेंढया / निमेंढे
खिे दी किणे माझेवि बंधनकािक आहे, याची मला जाणीव आहे.
५. अनुदानावि प्राप्त झालेल्या जनाविांना साथीच्या िोर्ापासून संिक्षण शमळणेसाठी नजीकच्या िासकीय पिुवैद्यकीय
दवाखान्यातील पिुवैद्यकाचे सल्ल्यानुसाि वेळोवेळी लसीकिण करून घेईन.
६. मी अनुदानावि प्राप्त झालेली जनाविे पिुसंवधगन खात्याच्या अशधकार्यांच्या पिवानर्ी शिवाय शवकणाि नाही.
७. मी स्व:ता ककं वा माझ्या कु टुंबातील कोणताही सदस्य िासकीय / शनमिासकीय / स्थाशनक स्विाज्य संस्थेच्या

सेवेत ककं वा सेवा शनवृत्ती वेतनधािक / िासकीय पदाचा लाभ घेणािा, तसेच िाज्य, कें द्र िासन / स्थाशनक
स्विाज्य संस्थेचे सदस्य / पदाशधकािी / लोकप्रतींशनधी नाही.
८. मला या अथवा तत्सम (मेंढी र्ट वाटप ) योजनेचा लाभ शमळालेला नाही.
९. या योजनेमध्ये मला देण्यात आलेल्या मेंढया, मी वनक्षेत्रात चिाईसाठी सोडणाि नाही तसेच वन व पयागविणाचा र्हास
होणाि नाही याची काळजी घेईन.

१०. शवशहत मुदतीत योजना पूणग किण्याची जबाबदािी माझी आहे आशण मी ती वेळेत पूणग न के ल्यास मला ददलेला लाभ िद्द
होऊन प्रशतक्षाधीन यादीतील लाभाथीस सदिचा लाभ ददला जाईल याची मला जाणीव आहे व असे घडल्यास माझी
काहीही तक्राि असणाि नाही.
या योजनेबाबत मी अजागत ददलेली माशहती खिी असून योजनेबाबतच्या सवग अटी व िती मला मान्य आहेत.
योजनेतील जनाविे पिस्पि शवक्री के ल्यास ककं वा प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा मी र्ैि उपयोर् के ल्याचे आढळू न आल्यास
मजेवि इं शडयन शपनल कोड कलाम ४१५ ते ४६४ पैकी लार्ू होणार्या कलमानुसाि कायदेिीि कािवाई किण्यात येईल,
याची मला पूणग जाणीव आहे. तसेच मला ददलेल्या अनुदानाची व्याजासह एकिकमी वसूली महसुली पद्धतीने किण्यास
माझी संमती आहे.

लाभाथीची स्वाक्षिी .........................
लाभाथीचे नाव ...................................
साक्षीदाि (स्वाक्षिी , नाव व पत्ता)
१. ................................................................
२. .................................................................
प्रतीस्वाक्षिीत
पिुधन शवकास अशधकािी (शवस्ताि)
पंचायत सशमती.....................
ता....................शजल्हा.............

ऑनलाईन पद्धतीने भिावयाच्या अजागचा नमुना
 आधािकाडग क्रमांक शलहा (12 digit)
 Type the above number: Enter Captcha
 Press Login
 Upload Image - Photo
 अजगदािाचे नाव ------------------- शजल्हा - Select
 तालुका- Select
 र्ावाचे नाव (मु.पो.) - Select
 शपन कोड - Enter
 आपल्या र्ावाचा समावेि ज्या पिुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कायगक्षेत्रामध्ये आहे त्या र्ावाचे नाव
 भ्रमणध्वनी क्रमांक
 अजगदािाची जन्म तािीख (DD/MM/YYYY) / वय --- ललंर् Select - पुरुष / स्त्री / इति
 एकू ण अपत्यांची संख्या - Select
 ददनांक १ मे २००१ व त्यानंति माझ्या एकू ण जन्माला आलेल्या मुलांची संख्या - Select
 अजगदािाच्या जातीचा प्रवर्ग
 भटक्या जमातीचा - क
 अजगदािाची जात - Select
 िेिन काडग क्रमांक - Enter
 आधाि काडग क्रमांक - 100110011011
 अजगदाि अपंर् आहे काय ? होय / नाही
 अजगदािाकडे सद्यशस्थतीत मेंढया आहेत काय ? होय / नाही
 असल्यास मेंढ्ांची संख्या – Select
 अजगदाि कायमस्वरूपी एका रठकाणी िाहून मेंढी पालन किणािे (स्थायी) आहेत काय?
 अजगदाि स्थलांति पद्धतीने मेंढीपालन किणािे (स्थलांतिीत) आहेत काय ?
 अजगदािाच्या मालकीची िेत जमीन आहे काय? हेक्टि Select आि ----- बार्ायत हेक्टि – Select
 शजिायत हेक्टि – Select

 बािमाही/हंर्ामी लसंचनाकरिता पाण्याचा स्रोत – Select
 लसंचनाकरिता पाणी उपलब्ध असल्याचा कालावधी
 मार्ील वषी शपकशवण्यात आलेले चािाशपके उदा. मका , ज्वािी, नेशपयि बहुवार्षगक शपके व इति
 मार्ील वषी झालेल्या एकू ण चार्याचे उत्पादन (दकलो) :(नंबि इं शग्लि मध्ये असणे आवश्यक
आहे)
 अजगदािाकडे मेंढ्ांसाठी वाडा उपलब्ध आहे काय ? होय / नाही, असल्यास,दकती मेंढ्ांसाठी
 अशस्तत्वातील वाड्याचा प्रकाि
 अजगदाि बचत र्टाचा सदस्य आहे काय ? होय / नाही, बचत र्ट नाव-------- , नोंदणी क्रमांक
 अजगदाि पिुपालक उत्पादक कं पनीचा सदस्य आहे काय ? होय / नाही पिुपालक उत्पादक कं पनी
नोंदणी क्रमांक
 पुण्यश्लोक अशहल्यादेवी महािाष्ट्र मेंढी व िेळी शवकास महामंडळ येथून प्रशिक्षण घेतले आहे का?
होय / नाही

अजगदािास योजनेमधील कोणत्या घटकाखाली लाभ घ्यावयाचा आहे
१
२
३

कायमस्वरूपी एका रठकाणी िाहून मेंढीपालन किण्याकरिता पायाभूत सोई – सुशवधेसह २० मेंढया + १ मेंढानि
असा मेंढीर्ट ७५% अनुदानावि वाटप किणे (स्थायी)
स्थलांति पद्धतीने मेंढीपालन किण्याकरिता पायाभूत सोई – सुशवधेसह २० मेंढया + १ मेंढानि असा मेंढीर्ट
७५% अनुदानावि वाटप किणे (स्थलांतिीत)
ज्यांच्याकडे स्वत:चे २० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ४० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा १ निमेंढा ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

४

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ४० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ६० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा २ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

५

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ६० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ८० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा ३ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

६

ज्यांच्याकडे स्वत:चे ८० ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, १०० पेक्षा कमी मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित
प्रजातीचा ४ निमेंढे ७५% अनुदानावि वाटप किणे.

७

ज्यांच्याकडे स्वत:चे १०० ककं वा त्यापेक्षा अशधक मेंढया आहेत, अिा लाभार्थयाांना सुधारित प्रजातीचे ५ निमेंढे
७५% अनुदानावि वाटप किणे.

८

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या २० मेंढया व १ मेंढानि अिा एकू ण २१ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ४० मेंढ्ापेक्षा
कमी अिा मेंढ्ांच्या एका रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध
करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप (स्थायी)

९

ज्यांच्याकडे स्वत: च्या २० मेंढया व १ मेंढानि अिा एकू ण २१ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक पिं तु, ४० मेंढ्ापेक्षा

कमी अिा मेंढ्ांच्या स्थलांतिीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी
७५% अनुदान वाटप (स्थलांतिीत)
१० ज्यांच्याकडे स्वत: च्या ४० मेंढया व २ मेंढानि अिा एकू ण ४२ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक अिा मेंढ्ांच्या एका
रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५%
अनुदान वाटप (स्थायी)
११ ज्यांच्याकडे स्वत: च्या ४० मेंढया व २ मेंढानि अिा एकू ण ४२ मेंढया ककं वा त्यापेक्षा अशधक अिा मेंढ्ांच्या
स्थलांतिीत स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान वाटप
(स्थलांतिीत)
१२ एका रठकाणी िाहून स्थायी स्वरूपाचे मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान
वाटप (स्थायी),
(१०० ग्रॅम प्रती ददन प्रती मेंढी याप्रमाणे माहे एशप्रल ते जुलै या ४ मशहन्याच्या कालावधी करिता)
१३ भटकं ती किणािे स्थलांतिीत स्वरूपाच्या मेंढी पालनासाठी संतुशलत खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५%
अनुदान वाटप (स्थलांतिीत),
(१०० ग्रॅम प्रती ददन प्रती मेंढी याप्रमाणे जून ते जुलै या २ मशहन्याच्या कालावधी करिता )

Your application has been submitted successfully. To view the application, please
login again.

