राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण शेळी / मेंढी गट िाटप
तसेच 1000 माांसल कुक्कुट पक्षी सांगोपनाव्दारे
कुक्कुट पालन व्यिसाय सुरु करर्े या
योजनाांमध्ये वनिड झालेल्या लाभार्थ्यांना गट
खरेदी / पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी
कालािधी वनश्चीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृवि, पशुसांिधणन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यसाय विभाग
शासन वनर्णय क्रमाांक- राज्ययो-२०22/प्र.क्र.94/पदु म-४
मादाम कामा रोड, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई - ४०० ०३२
वदनाांक :- 24 जून, 2022.
िाचा: 1.कृवि, पशुसांिधणन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यसाय विभागाचा शासन वनर्णय क्र.
राज्ययो-2012/ प्र.क्र.162/ पदु म-4, वद. 14.02.2013
2. कृवि, पशुसांिधणन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्सस्यव्यसाय विभागाचा शासन वनर्णय क्र.
पविआ- 1020/ प्र.क्र. 110/ पदु म-3, वद. 25.05.2021
प्रस्तािना:
िाचा क्र. 1 ि 2 येथील शासन वनर्णयान्िये राज्यात राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतगणत
अनुक्रमे 1000 माांसल कुक्कुट पक्षी सांगोपनाव्दारे कुक्कुट पालन व्यिसाय सुरु करण्यासाठी पायाभूत
सुविधा पुरविर्े आवर् 10 शेळया / मेंढया + 1 बोकड / नर मेंढा िाटपाच्या योजनेस प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून, या दोनही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत.
2.

उपरोक्त दोनही योजनाांमध्ये वनिड झालेल्या लाभार्थ्यांस प्रत्सयक्ष पायाभूत सुविधा

उभारण्यासाठी तसेच शेळी / मेंढी गटाची प्रत्सयक्ष खरेदी करण्यासाठी कालािधी विहीत करण्यात
आलेला नसल्यामुळे सदर कालािधी विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनर्णय :3.

िर नमुद िस्तुस्स्थती विचारात घेता खालीलप्रमार्े शासन वनर्णय वनगणवमत करण्यात येत

आहे.
(i)

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतगणत 1000 माांसल कुक्कुट पक्षी सांगोपनाव्दारे कुक्कुट पालन

व्यिसाय सुरु करण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविर्े या योजनेंतगणत सांबांवधत वजल्हा पशुसांिधणन
उपायुक्त याांच्याकडू न लाभार्थ्यांची वनिड झाल्याबाबत पत्राव्दारे कळविल्याच्या वदनाांकापासून तीन
मवहने कालािधीत 100 टक्के पायाभूत सुविधा उभारर्े बांधनकारक राहील, असे न केल्यास वजल्हा
पशुसांिधणन उपायुक्त याांनी सांबांवधतास 30 वदिसाांची अांवतम मुदत द्यािी आवर् याही कालािधीत
सांबांवधताांनी पायाभूत सुविधाांची उभारर्ी न केल्यास सांबांवधताांना या योजनेत लाभ घ्याियाचा नाही,
असे गृवहत धरुन प्रवतक्षा यादीमधील पुढील लाभार्थ्यांस लाभ दे ण्याची कायणिाही करािी.
(ii)

सदर योजनेंतगणत सन 2021-22 पुिी लाभ मांजुर करण्यात आलेल्या ज्या लाभार्थ्यांनी काही

अपवरहायण कारर्ास्ति अदयाप पायाभुत सुविधाांची उभारर्ी केलेली नाही ि अशा लाभार्थ्यांना
अखर्चचत वनधी वशल्लक असल्यास अशा प्रकरर्ी शेिटची सांधी म्हर्ून 30 वदिसाांची अांवतम मुदत द्यािी
आवर् याही कालािधीत सांबांवधताांनी पायाभूत सुविधाांची उभारर्ी न केल्यास सांबांवधताांना या योजनेत

शासन वनर्णय क्रमाांकः राज्ययो-२०22/प्र.क्र.94/पदु म-४

लाभ घ्याियाचा नाही, असे गृवहत धरुन प्रवतक्षा यादीमधील पुढील लाभार्थ्यांस लाभ दे ण्याची
कायणिाही करािी.
(iii)

सांबांवधत लाभाथी याांनी पायाभूत सुविधाांची पुर्णपर्े उभारर्ी केल्यानांतर तसे सांबांवधत पशुधन

विकास अवधकार (विस्तार) याांना कळिािे.
(iv)

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअांतगणत 10 शेळया / मेंढया + 1 बोकड / नर मेंढा िाटपाच्या

योजनेअांतगणत सांबांवधत वजल्हा पशुसांिधणन उपायुक्त याांच्याकडू न लाभार्थ्यांची वनिड झाल्याबाबत
पत्राव्दारे कळविल्याच्या वदनाांकापासून क मवहन्याच्या कालािधीत सांबांवधताांनी लाभाथी स्िवहश्याची
रक्कम / बँक कजणव्दारे उभारलेली रक्कम सांबांवधत वजल्हा पशुसांिधणन उपायुक्त कायालयाच्या बँक
खात्सयामध्ये जमा करािी, असे न केल्यास सांबांवधताांना या योजनेचा लाभ घ्याियाचा नाही, असे गृवहत
धरुन प्रवतक्षा यादीमधील पुढील लाभार्थ्यांस लाभ दे ण्याची कायणिाही करािी.
4.

सदर शासन वनर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आलेला असून त्सयाचा सांगर्क साांकेताांक 202206241506125401 असा आहे . सदर
शासन वनर्णय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन वनगणवमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

DR. SANJAY
VISHWANATHRAO
DOIJODE
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( डॉ. सांजय वि. डोईजोड़े )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1.

आयुक्त पशुसांिधणन, महाराष्ट्र राज्य, औांध, पुर्े.

2.

सिण वजल्हावधकारी

3.

सिण मुख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरिद.

4.

व्यिस्थापकीय सांचालक, पुण्यश्लोक अवहल्यादे िी महाराष्ट्र मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ,
पुर्े.

5.

सिण प्रादे वशक सहआयुक्त पशुसांिधणन.

6.

सिण वजल्हा पशुसांिधणन उपआयुक्त.

7.

सिण वजल्हा पशुसांिधणन अवधकारी, वजल्हा पवरिद.

8.

मा. मांत्री (पशुसांिधणन ि दु ग्धव्यिसाय) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.

9.

मा. राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई.

10. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुज्ञय
े ता) - १/२. महाराष्ट्र मुांबई / नागपूर.
11. अिर सवचि (पदु म-३), कक्ष अवधकारी (पदु म १, २ ि १६) कृिी ि पदु म विभाग, मांत्रालय,
मुांबई.
12. वनिड नस्ती (पदु म ४).
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