पशुसंवधन िवभाग, िज हा पिरषद पालघर
प ा- िज हा पशुसंवधन अिधकारी, पंचायत सिमती िनवास थान,
नवली माग, मु.पो.ता.पालघर, िज. पालघर िपन- 401404
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------जा. . – पािजप/ पसं / तां/ 509 /2019 , िद. 27/5/2019
ित,
िज हा मािहती अिधकारी,
पालघर
जन सं पक अिधकारी,
िज हा पिरषद पालघर
िवषय- िज हा वा षक योजना व िज हा पिरषद उपकर योजना सन 2019-20 राबिवणे कामी वतमान प ांत िस दी
दे णे बाबत
उपरो त सं द भय िवषया वये आपणास िवनंती कर यात येते की,
2/िज हा वा षक योजना व िज हा पिरषद उपकर योजना सन 2019-20 पालघर िज ात राबिव यात
येणार आहे त. सोबत िविवध 11 योजने अंतगत िज ाचे ल ांक व योजनेचे वेळाप क सादर करीत आहोत.
3/आपणास िवनंती कर यात येत आहे की, योजनेची मािहती थािनक पशुपालकांना िमळणे साठी कृपया
सदर योजनांचे वेळाप क व मािहती आपणा माफत थािनक वृ प ांत िस कर यात यावी.
3/अ. .
1

िज

ाचे ल ांक

योजनेचे नांव
िज हा वा षक योजना - एक िदवसाची 100 कु कुट िप ले वाटप

ल ांक
100

2
3

िज हा वा षक योजना - वैरणीचे ठ ब / िबयाणे वाटप
िज हा वा षक योजना - आिदवासी घटक काय म- दुधाळ जनावरे वाटप

333
76

4
5

िज हा वा षक योजना - आिदवासी घटक काय म- शेळी गट वाटप
िज हा वा षक योजना - िवशेष घटक काय म- दुधाळ जनावरे वाटप

70
10

6
7

िज हा वा षक योजना - िवशेष घटक काय म- शेळी गट वाटप
िज हा वा षक योजना - िवशेष घटक काय म – तीन िदवसांचे िश ण

10
30

8
9

िज हा पिरषद उपकर योजना – मिहलेला सं करीत गाय खरे दीसाठी अथ सहा य
िज हा पिरषद उपकर योजना – मिहलेला है स खरे दीसाठी अथ सहा य

75
75

10
11

िज हा पिरषद उपकर योजना – अपंग पशुपालकाला है स खरे दीसाठी अथ सहा य
िज हा पिरषद उपकर योजना – बचत गटातील मिहलेला कु कुटप ी खरे दीसाठी अथ सहा य

27
888

C:\Users\Lenovo\Desktop\DPC ZP DIO PRO VD

TARGET LETTER 2019-20.docx

4/सव योजनांचे अज सव पशुवै कीय दवाखा यांत व पशुसंवधन िवभाग, तालुका पंचायत सिमती येथे उपल ध
आहे त. योजनेत लाभ घे यास इ छु क पशुपालकांनी यांचे पिरपुण अज
पयत निजक या पशुवै कीय
दवाखा यात सादर करावेत.
6/या कालाविधत लाभा थ िनवड व ित ा यादी िज हा तरावर तयार
कर यात येणार आहे . 15/7/2019 पासुन योजनेची अंमलबजावणी सू कर यात येईल.
8/अजदाराने याचा अज पुण भरलेला, प ट वाचता येइल असा, खाडाखोड न केलेला, आव यक सव दाखले व
माणप ासहीत वेळीच सादर करावा. अजदाराकडे वतः या मालिकची जिमन नस यास याने केले या न दणीकृत
भाडे प ी या कराराची मुळ त सादर करावी.
9/-

अजदार अपंग अस यास याने याचा अपंग वाचा सा ांिकत दाखला अज सोबत जोडावा.

त - मािहतीसाठी सिवनय सादर
मा. ादे िशक पशुसंवधन सहआयु त, मुंबई िवभाग, मुंबई-65
मा. अित. मु य कायकारी अिधकारी, िज.प. पालघर
मा. िज हा पशुसंवधन उपायु त, पालघर
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- लाभाथ
अ. .
1

ािमण भागातील रिहवासी असावा. या योजनेचा लाभ सव वग साठी दे यात येतो.

बाब
एक िदवसाची 100 सुधारीत जातीचा कु कुट िप ले खरे दी करणे

र कम ( .)
2000

2
3
4

ती िकलो .15.50 दराने 800 िकलो कु कुट खा
िप ले वाहतूक खच
औषधे

12400
100
150

5
6

रा ीचा िनवारा उभारण
खा ाची भांडी
एकुण

1000
350
16000

या काय मा अंतगत सव वग तील लाभा य ना 50 % अथवा कमाल .8000/- अनुदान िदले जाते. लाभाथ ने योजने
अंतगत सव बाब ची पुतता के या नंतर लाभाथ चे अनुदान या या बँक बचत खा यात थे ट जमा कर यात येते.
- लाभाथ

ािमण भागातील रिहवासी असावा. या योजने चा लाभ सव वग साठी दे यात येतो. लाभाथ अगर या या

कुटूं बाकडे वैरण लागवडीसाठी आव यक सुिवधा असलेली िकमान 1 एकर (40 आर) जिमन असावी.
:
अ. .
1

बाब

र कम ( .)

वैरणीचे िबयाणे (उदा. मका, वारी, बाजरी, युसन, ब सम, ओट इ. )
अथवा वैरणीचे ठ ब (उदा. यशवंत, जयवंत, पॅरा ास, िड.एच.एन., इ. ) खरे दी करणे

600

एकुण
600
या काय मा अंतगत सव वग तील लाभा य ना 100 % अथवा कमाल .1500/- अनुदान िदले जाते. लाभाथ ने योजने
अंतगत लाभाथ ला शासकीय
- लाभाथ

े ाव न / सं थेकडू न वैरण िबयाणे / ठ बे खरे दी क न पुरवठा कर यात येतात.

ािमण भागातील रिहवासी असावा. लाभाथ ने अज सोबत अनुसूिचत जमातीचा / अनुसूिचत जातीचा

सा ांकीत दाखला सादर करावा. लाभाथ अगर या या कुटूंबाकडे शेत जिमन असावी.
अ. .
1
2

बाब
ती गाय/ है स कमत . 40000/- माणे 2 संकरीत गाई / हशी खरे दी करणे
3 वष चा िवमा काढणे
एकुण
या काय मा अंतगत लाभाथ ला िवमा काढणे साठी िवमा र कमे या 75 % अगर कमाल

र कम ( .)
80000
5061
85061
.3796 तर गाय/ है स

खरे दीसाठी खरे दी कमती या 75 % अगर कमाल .60000 अनुदान िदले जाते. लाभाथ ने वतः या खच ने गाय/ है स खरे दी
के यानंतर लाभाथ चे अनुदान या या बँक बचत खा यात थे ट जमा कर यात येते.
- लाभाथ

ािमण भागातील रिहवासी असावा. लाभाथ ने अज सोबत अनुसूिचत जमातीचा / अनुसूिचत जातीचा

सा ांकीत दाखला सादर करावा. लाभाथ अगर या या कुटूंबाकडे शेत जिमन असावी.
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अ. .
1
2

बाब

र कम ( .)

ती शेळी .4000/- माणे 10 शे या व ती बोकड .5000/- माणे 1 बोकड
3 वष चा िवमा काढणे
एकुण

45000
2848
47848

या काय मा अंतगत लाभाथ ला िवमा काढणे साठी िवमा र कमे या 75 % अगर कमाल
खरे दीसाठी खरे दी कमती या 75 % अगर कमाल

.2136 तर शेळीगट

.33750 अनुदान िदले जाते. लाभाथ ने वतः या खच ने शेळीगट खरे दी

के यानंतर लाभाथ चे अनुदान या या बँक बचत खा यात थे ट जमा कर यात येते.

- लाभाथ

ािमण भागातील रिहवासी असावा. लाभाथ ने अज सोबत अनुसूिचत जातीचा / नव बौ

अस याचा

सा ांकीत दाखला सादर करावा.
: अनुसुिचत जाती / नव बौ द लाभा य ना पशुपालन बाबत िश ण दे वून वयंरोजगार ारे उ प ाचे
साधन िनम ण कर याकिरता मदत करणे हा योजनेचा उ े श आहे . लाभाथ गटाला तीन िदवसांचे अिनवासी िश ण िदले जाते.
िश णासाठी चहा, पाणी, जेवण, िश ण सािह य, वास खच इ. करीता

-

.1000/- खच कर यात येतो.

(1) अजदार मिहला पशुपालक असावी. (2) अजदाराने वखच ने संकरीत गायीचा/ हशीचा तीन वष चा िवमा

उतरिवणे बंधन कारक राहील. (3) अजदार अथवा याचा वैवािहक जोडीदार शासकीय, िनमशासकीय अथवा थािनक वरा य
सं थे त काम करीत नसावा वा िनवृ झालेला नसावा. (4) अजदाराकडे जनावरासाठी िनवारा, पाणी व खा याची सोय अस याचा
ामसेवक, ामपंचायत यांचा दाखला सादर करावा लागे ल. (5) एका संकरीत गायी किरता / हशी करीता खरे दी कमती या 50
ट के परं तू कमाल
-

.20,000/-अनुदान लाभाथ या बँक बचत खा यात थेट जमा कर यात येते.
(1) अजदार पशुपालकाने यास िकमान 40 ट के अपंग व अस याचा स म अिधका-याचा वसा ांकीत

दाखला अज सोबत सादर करावा. (2) अजदाराने वखच ने हशीचा तीन वष चा िवमा उतरिवणे बंधन कारक राहील. (3) अजदार
अथवा याचा वैवािहक जोडीदार शासकीय, िनमशासकीय अथवा थािनक वरा य सं थेत काम करीत नसावा वा िनवृ झालेला
नसावा. (4) अजदाराकडे जनावरासाठी िनवारा, पाणी व खा याची सोय अस याचा ामसेवक, ामपंचायत यांचा दाखला सादर
करावा लागे ल. (5) एका हशी किरता खरे दी कमती या 90 ट के परं तू कमाल

.36000/-अनुदान दे यात येईल. (6)

पशुपालकाने िविहत नमु यात पिरपुण भरलेला अज थािनक पशुवै कीय दवाखा यात िविहत मुदतीत सादर करणे आव यक
रािहल. (7) लाभाथ ने करारनामा के या नंतर तसेच िव याची र कम पंचायत सिमती कडे जमा के या नंतर अनुदानाची र कम
आगाऊ लाभाथ या आधार लक बँक बचत खा यात थे ट जमा कर यात यावी.
-

(1) अजदार उमेद सं थेतकडे न दणीकृत असले या मिहला बचत गटाची सद य असावी (2) अजदार अथवा

याचा वैवािहक जोडीदार शासकीय, िनमशासकीय अथवा थािनक वरा य सं थेत नोकरीत काम करीत नसावा वा िनवृ
झालेला नसावा.

(3) अजदाराने यांचेकडे कु कुट पालनासाठी िनवारा, पाणी व खा

याची सोय अस याचा

ामसेवक,

ामपंचायत यांचा दाखला सादर करावा लागेल. (4) लाभाथ ला िकमान 8 ते 10 आठवडे वयाचे 10 कु कूट प ी (कु कूट गट)
खरे दी करावे लागतील. (5) कु कूट गट सुधारीत दे शी (िगरीराज, वनराज, कावेरी इ.) जातीचा खरे दी करावा लागे ल. (6) ती
लाभाथ एक कु कूट गट खरे दी करणेसाठी खरे दी कमती या 90 ट के परं तू कमाल
खा यात थे ट जमा कर यात येते.
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.1125/- अनुदान लाभाथ या बँक बचत

