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    िजल्ह पशसंुवधर् अिधकहरी, िजल्ह पिरषद,गोिददह
 

    

 

पशसंुवधर् खहतदहादहअंअगरअ रहबिवणदहंअ देअ असलेलदह िविवध कलदहाकहरी 
दोज्हंची महि्अी 

1) 
सदर योजना अनुसुचीत जाती/ जमातीसाठी 75% अनुदान आिण 25%  लाभाथ� 

िहससा अथवा बॅकेचे कजर या �माणे दधुात असलेलया 2 गायी / महही चया गटाचे वाटप 

करणयाात येत असुन �थम जनावर लाभाथ�ना िदलयानातर 6 मिहनेचया अातराने दसुरे जनावरााचे 

वाटप करणयाात येते. लाभधारकााची िनवड दधु साकलन माग�वरील दािर�रेषेखालील 

लाभाथ�ची करावयाची असुन सहकारी सासथेचया कायर्े्ातील कमीत-कमी 10 लाभधारक 

असावेत, तयाममूे साकलन झालेले दधु, दधु साकलन के�ावर िव�ी करणे हकय होवम हकेल. 
सदर योजनेअातगरत नाबाडर चे ठरवमन िदलेलया दरानुसार �ित साकरीत गायीची िकमत 

�.40,000/- व महहीची िकमत �.40,000/- आहे.        दोन जनावराकरीता �.80000/- व  

गटातील जनावरााचया िवमयाची रककम �.5061/- अहा�कारे एकुण गटाची रककम 

�.85061/-आहे. सदर योजना या िवभागामाफर त यहसवीिरतया राबिवणयाात येणार 

आहे.तयामूे लाभधारकााकउे दधुाचे उतपादनात वाढ होवमन तयााचे उतपपाममये आ�थक भर 

पडलयाने तयााचे राहणीमान उाचावले आहे. िवहेष घटक योजनेममये 2 दधुाू गायीचे अथवा 
महहीचे गट वाटप करणयास या योजनेस मानयता �ापत झाली आहे. 

िवशेष घटक दोज्ह- दधुहळ ज्हवरहंचे वहटप 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

2) 
सदर योजना अनुसुचीत जमातीसाठी 75% अनुदान आिण 25%  लाभाथ� िहससा 

अथवा बॅकेचे कजर या �माणे दधुात असलेलया 2 गायी / महही चया गटाचे वाटप करणयाात येत 

असुन �थम जनावर लाभाथ�ना िदलयानातर 6 मिहनेचया अातराने दसुरे जनावरााचे वाटप 

करणयाात येते. लाभधारकााची िनवड दधु साकलन माग�वरील दािर�रेषेखालील लाभाथ�ची 
करावयाची असुन सहकारी सासथेचया कायर्े्ातील कमीत-कमी 10 लाभधारक असावेत, 
तयाममूे साकलन झालेले दधु, दधु साकलन के�ावर िव�ी करणे हकय होवम हकेल. सदर 

योजनेअातगरत नाबाडर चे ठरवमन िदलेलया दरानुसार �ित साकरीत गायीची िकमत �.40,000/- 

व महहीची िकमत �.40,000/- आहे.दोन जनावराकरीता �.80000/- व  गटातील 

जनावरााचया िवमयाची रककम �.5061/- अहा�कारे एकुण गटाची रककम �.85061/-आहे. 
सदर योजना या िवभागामाफर त यहसवीिरतया राबिवणयाात येणार आहे.तयामूे लाभधारकााकउे 

दधुाचे उतपादनात वाढ होवमन तयााचे उतपपाममये आ�थक भर पडलयाने तयााचे राहणीमान 

आिदवहसी केष उपदोज्ह- दधुहळ ज्हवरहंचे वहटप 
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उाचावले आहे. सदर योजनेममये 2 दधुाू गायीचे अथवा महहीचे गट वाटप करणयास या 
योजनेस मानयता �ापत झाली आहे. 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

3) 
सदर योजना अनुसुचीत जमातीसाठी 75% अनुदान आिण 25%  लाभाथ� िहससा 

अथवा बॅकेचे कजर या �माणे दधुात असलेलया 2 गायी / महही चया गटाचे वाटप करणयाात येत 

असुन �थम जनावर लाभाथ�ना िदलयानातर 6 मिहनेचया अातराने दसुरे जनावरााचे वाटप 

करणयाात येते. लाभधारकााची िनवड दधु साकलन माग�वरील दािर�रेषेखालील लाभाथ�ची 
करावयाची असुन सहकारी सासथेचया कायर्े्ातील कमीत-कमी 10 लाभधारक असावेत, 
तयाममूे साकलन झालेले दधु, दधु साकलन के�ावर िव�ी करणे हकय होवम हकेल. सदर 

योजनेअातगरत नाबाडर चे ठरवमन िदलेलया दरानुसार �ित साकरीत गायीची िकमत �.40,000/- 

व महहीची िकमत �.40,000/- आहे.दोन जनावराकरीता �.80000/- व  गटातील 

जनावरााचया िवमयाची रककम �.5061/- अहा�कारे एकुण गटाची रककम �.85061/-आहे. 
सदर योजना या िवभागामाफर त यहसवीिरतया राबिवणयाात येणार आहे.तयामूे लाभधारकााकउे 

दधुाचे उतपादनात वाढ होवमन तयााचे उतपपाममये आ�थक भर पडलयाने तयााचे राहणीमान 

उाचावले आहे. सदर योजनेममये 2 दधुाू गायीचे अथवा महहीचे गट वाटप करणयास या 
योजनेस मानयता �ापत झाली आहे. 

आिदवहसी केषहबह्ेरील दोज्ह- दधुहळ ज्हवरहंचे वहटप 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

4) 
सदर योजनेअातगरत 75% अनुदान व 25% िवि�य सासथाचे कजर िकवा लाभाथ� िहससा 

या �माणे राबिवणयाात येत असमन 10 हेूया व 1 बोकड या �माणे गट अनुसुचीत  जमातीचया 
लाभाथ�ना वाटप करणयाात येते. नाबाडरने ठरवमन िदलेलया 10 हेूया व 1 बोकड या एका 
गटाची िकमत �.45,000/- इतकी असमन ितन वष�चा िवमा �.2848/- या�माणे एका गटाची 
पमणर िकमत �.47,848/- होते. सदर योजना अनुसुचीत / जमातीचे लाभाथ�ना तयाचे उतपपात 

वाढ होणयासाठी अितहय फायदेहीर व यहसवी ठरलेली आहे. तसेच सदर योजनेवदारे 

बेरोजगारााना पुरक वयवसाय उपलबध झालेला आहे. 

िवशेष घटक दोज्ह-शेळदहचे गट वहटप- 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
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5) 
सदर योजनेअातगरत 75% अनुदान व 25% िवि�य सासथाचे कजर िकवा लाभाथ� िहससा 

या �माणे राबिवणयाात येत असमन 10 हेूया व 1 बोकड या �माणे गट अनुसुचीत  जमातीचया 
लाभाथ�ना वाटप करणयाात येते. नाबाडरने ठरवमन िदलेलया 10 हेूया व 1 बोकड या एका 
गटाची िकमत �.45,000/- इतकी असमन ितन वष�चा िवमा �.2848/- या�माणे एका गटाची 
पमणर िकमत �.47,848/- होते. सदर योजना अनुसुचीत / जमातीचे लाभाथ�ना तयाचे उतपपात 

वाढ होणयासाठी अितहय फायदेहीर व यहसवी ठरलेली आहे. तसेच सदर योजनेवदारे 

बेरोजगारााना पुरक वयवसाय उपलबध झालेला आहे. 

आिदवहसी केष उपदोज्ह-शेळदहचे गट वहटप- 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

6) 
सदर योजनेअातगरत 75% अनुदान व 25% िवि�य सासथाचे कजर िकवा लाभाथ� िहससा 

या �माणे राबिवणयाात येत असमन 10 हेूया व 1 बोकड या �माणे गट अनुसुचीत  जमातीचया 
लाभाथ�ना वाटप करणयाात येते. नाबाडरने ठरवमन िदलेलया 10 हेूया व 1 बोकड या एका 
गटाची िकमत �.45,000/- इतकी असमन ितन वष�चा िवमा �.2848/- या�माणे एका गटाची 
पमणर िकमत �.47,848/- होते. सदर योजना अनुसुचीत / जमातीचे लाभाथ�ना तयाचे उतपपात 

वाढ होणयासाठी अितहय फायदेहीर व यहसवी ठरलेली आहे. तसेच सदर योजनेवदारे 

बेरोजगारााना पुरक वयवसाय उपलबध झालेला आहे. 

आिदवहसी केषहबह्ेरी दोज्ह-शेळदहचे गट वहटप 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

7) 
सदर योजना 100% अनुदानावर अनुसुचीत जाती / जमाती व नवबौमद 

लाभधारकासाठी राबिवणयाात आलेली आहे. या योजनेअातगरत जनावरााचे दोन वेतामधील 

भाकड कालावधीसाठी �तयेक महहीसाठी 225 िक.व गायीसाठी 150 िक. पहुखा� आिण 

गाभण काूाचया हेवटचया 2 मिहनयासाठी �तयेक गायी / महहीकिरता सरासरी 90 िक. 
अितिरकत खा� पुरिवणयाात येते, या सोबत लाूया खुरकम त रोगाची लस, ्ार िम�ण व 

कृिमनाहक औषधी िबनामुलय पुरिवणयाात येते.या योजनेममूे दधुाू जनावरााना हासनाकडमन 

100%  अनुदानावर समतोल आहार उपलबध होत असलयाममूे िनयोिजत वेूी गायी / महही 
माजावर येत असतात. तयाममूे हेतक-यााना जनावरााचे आहारावरील खच�त बचत होते. तसेच 

दधु उतपरदनात वाढ झालयाममूे तयााचे आ�थक उतपपाममये भर पडते.  

िवशेष घटक दोज्ह -दधुहळ ज्हवरहं्ह खह� वहटप 
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-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

8) 
सदर योजना िवहेष पहुधन उतपादन कायर�म अातगरत राबिवणयाात येत असुन 

समाजातील दबुरल घटकााना जसे अलपभुधारक, अतयलप भुधारक, व हेतमजुर यासाठी असमन 

तयााना पहुउतपादन कायर�मात सहभागा◌ी क�न घेवमन या कायर�मावदारे तयााना उतपपाचे 

साधन िनम�ण क�न देणयासाठी तयााचेकडे हयात असलेलया साकरीत कालवडीना तयाचया 
वयाचया 4 चया मिहणयातमन 32 मिहणयापययत तसेच सुधारीत जातीचया पारडयााना 4थया 
मिहणयापययत 40 मिहणयापययत महणजे वेत होईपययत पहुखा�ासाठी अलप व अतयलप 

भुधारकााना 50% व भुमीहीन हेतमजुरासाठी 66.66% अनुदानावर साधारणत:1900 िक. 
खा� (कॉफ रेहन)�पाने अनुदान देणयाात येते. �चलीत िकमतीनुसार वासरााचया सागोपनासाठी 
पहुखा�, िवमा,लस, जातनाहके औषधी इतयादी खचर अलप/ अतयलप भुधारकााना �ये 

6000/-व हेतमजमर यााना �.8000/- अनुदान �पात देणयाात येते.तसेच या योजनेममये 

िनयमीत पहुखा� िमूत असलयाममूे व िविहत वेूी कालवडी/ पारडयााना माजावर येत 

असमन तयााचे �जनन ्मतेत वाढ झालयाममूे िविहत काूात माजावर येत असतात. 

संकरीअ कहलवडी/ सधुहरीअ जहअीादह म्शीादह पहरडदहं्ह खह� अ्दुह् 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

9) 
तलागाचे गट वाटप योजना ही आदीवासी व सामानय �वग�तील लाभधारकासाठी 

असमन 50%अनुदानावर राबिवणयाात येते.याममये 8 ते 10 आठवडयातील िविवध जातीचया 
कोबडयााचे 25 मादी व 3 नर या �माणे वाटप करणयाात येते. पमणरगटाची िकमत �. 6000/- 

असमन तयापपकी 50% अनुदानाच रककमे ममये प्ााची िकमत, वाहतमक खचर, ओषधी व 

खा�ाचा समावेह आहे.तसेच लाभाथ� िहससाममये पा्ाकिरता खा�, भााडी, िनवारा या किरता 
खचाचा समावेह आहे.या योजने�ारे लाभधारकाासाठी अाडी, मास इतयादी भरपमर �माणात 

खाणयासाठी उपलबध होत असते. 

अंलगहचे गट वहटप- 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

10) 
एक िदवसीय कुकुट िपललााचे गट वाटप योजना ही सामानय �वग�तील 

लाभधारकासाठी असमन 50%अनुदानावर राबिवणयाात येते.याममये 01 िदवसाची◌ े  िविवध 

एकिदवसीद कुकुट िपललहंचे गट वहटप- 



Copy of notes 

जातीचे कुकुट िपलले (100 िपलले ) �माणे वाटप करणयाात येते. पमणरगटाची िकमत �. 
16000/- असमन तयापपकी 50% अनुदानातुन �.2000/- चे 100 कुकुट िपलले आिण 

�.6000/- िकमतीचया आत खादय पुरवठा करणयात येतो.उवररीत 50 टकके रककम महणजेच 

�.8000/- लाभाथय�ने सवात उभा�न तयातुन वाहतमक खचर, ओपषधी, उवररीतखा�  भााडी, 
िनवारा या किरता खच�चा समावेह आहे.या योजने�ारे लाभधारकाासाठी अाडी, मास इतयादी 
भरपमर �माणात खाणयासाठी उपलबध होत असते. 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 

11) 
िजलहयातील अनुसुिचत जातीचया गोपालक हेतकऱयााना पहुसावधरन िवषयक 

�िह्ण व दगुधवयवसायासाबधी मागरदहरन देणयाकरीता �िह्ण कायर�म आयोिजत 

करणयात येते.तज �िह्काकडुन हेतकरी गोपालकााना िनहुलक �िह्ण व मागरदहरन 

करणयात येतो.सन 2012-13 या िवि�य वष�त एकुण 300 लाभाथ�ना �िह्ण देणयात येणार 

असुन  �.3.00 ल्चे िनयतवयय �ापत आहे. 

िवशेष घटक दोज्ह अअंगरअ शेअकऱदहं्ह �िशका 

 

-दहिर�द रेषेखहलील लहभहथ�,भमुी्ी् शेअमजरु,महगहसवग�द,अलप व अतदअलप 

भधूहरक लहभहथ� 
 
 

उपरोकअ दोज्हंचह लहभ घेणदहकरीअह पंचहदअ सिमअी सअरहवर पशधु् िवकहस 

अिधकहरी (िवसअहर) दहंचेकडे संपकर  करहवह. 
 
 














