
राष्ट्रीय पशधुन अभियाना अंतर्गत ग्रामीण  परसबार् शळेी 

भिकास योजना 

 

अभिल्या शेळी  योजना 
योजनचे ेठळक िैभशष्ठ े

 राज्यात शेळी पालन व्ययसायास प्रोत्सािन दणे्यासाठी. 

योजन ेअतंर्गत दणे्यात येणारे लाि 

 उस्मानाबादी / संर्मनेरी अथिा स्थाभनक िातािरणात तर् घरातील अशा 

प्रजातींच्या पैदासक्षम १० शेळ्या ि १ बोकड असा शेळीर्त िाटप करण्यात येईल 
 एकूण रक्कम रु ६६०००/- 
 लािाथी साठी ९०% शासन भिस्सा (रु ५९,४००/-) ि १०% लािाथी भिस्सा (रु, 

६६००/-) 

पात्रता 

 अनुसूभचत जाती जमाती साठी  
 दाररद्र्य रेषे खालील लािाथी  
 अल्प िूधारक (१ ते २ िके्टर पयगन्त िूधारक)  
 मभिलां  लािाथीनाच  प्राधान्य 
 लािधारकाचे िय १८ िषागपेक्षा कमी ि ६० िषागपेक्षा जास्त नसािे. 
 पशुसंिधगन भििार्ामार्ग त राबभिण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत रे्ल्या ३ िषागमयये 

लाि घेतलले्या व्यक्तीस ककंिा कुटंुबातील व्यक्तीस या योजनेअंतर्गत पुन्िा अजग करता 

येणार नािी. 
 एका कुटंुबातील एकाच व्यक्तीस अजग करता येईल. 
 अजगदार ककंिा अजगदाराच्या कुटंुबातील सदस्य शासकीय / भनमशासकीय / स्थाभनक 

स्िराज्य संस्थचे्या सेिेत ककंिा सेिाभनिृत्ती िेतनधारक / शासकीय पदाचा लाि 

घेणारा, तसेच राज्य, कें द्र शासन / स्थाभनक स्िराज्य संस्थेचे सदस्य / पदाभधकारी/ 

लोकप्रतींभनधी नसािा. 

अजग सादर करण्याची कायगपद्धती  

 अजग सादर करण्याचा कालािधी १० /१२/२०२२ ते २५ /१२/२०२२ पयंत 
 योजनेची पूणग माभिती या अजग सादर करण्याची कायगपद्धती याबाबतचा संपूणग 

तपशील www.mahamesh.co.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध आि े.  



 ऑनलाईन पद्धतीने अजग मिामंडळाच्या िरील सकेंतस्थळािर तसेच  Android 
Mobile मधील Google Play store िरून AhilyaYojana  App व्दारे 

करण्यात यािे  
 अभधक माभिती साठी सकेंतस्थळ िर िेट घ्या www.mahamesh.co.in 

Required Upload Document 
o आधार काडग 
o रेशन काडग 
o जातीचा दाखला (सक्षम अभधकार यांचा) 
o रभििासी दाखला (सक्षम प्राभधकारी) (बधंपत्रामधील नमुना क्रमांक २ मययेच 

सादर कराियाचा आि)े 
o अपत्य दाखला (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ३ मययेच सादर कराियाचा 

आि)े. १ मे २००१ नंतर भतसरे ियात अपत्य नसािे. 
o अजगदाराचे शेतजभमनीचा अलीकडील तीन मभिन्यातील ७/१२ उतारा ककंिा 

अजगदाराच्या नािे जमीन नसल्यास (कुटंुभबयांपैकी) संमतीपत्र देणाऱ्या 

व्यक्तीच्या नािाच्या शेतजभमनीचा ७/१२ उतारा ि १०० रुपयाच्या स्टॅम्प 

पेपरिर संमतीपत्र (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ४ मययेच सादर कराियाचा 

आि)े. or िाडतेत्िािर शेतजमीन घेतली असल्यास शेतजमीन 

मालकासमिेत केलले्या िाडकेराराची सत्यप्रत (रु.१००/- स्टॅम्प पेपर िर 

नोटरी करून) (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ५ मययेच सादर कराियाचा 

आि)े. 
o अपंर्त्ि प्रमाणपत्र (लारू् असल्यास) 
o मिामंडळामार्ग त शेळी मेंढी पालनाचे प्रभशक्षण घेतले असल्यास त्याबाबतचे 

प्रमाणपत्र 
o स्ियंमघोषणा पत्र (बंधपत्रामधील नमुना क्रमांक ६ मययेच सादर कराियाचा 

आि)े 
o बीपीएल काडग 
o बँक पासबुक ची झेरॉक्स 

Helpline 
 Phone Number- 020-25657112 

 Email- mdsagpune@gmail.com 
 

http://www.mahamesh.co.in/

