
  सेस फंड योजना

50 %    अनदुानावर सकंरीत गायी खरेदी

•                पशुपालकांमधये संकरीत गायी जोपासणयाची आवड िनमारण करणे व तयांचे दगुध उतपादनात वाढ होऊन आिथरक फायदा होईल.
•    लाभ धारक पशपुालक असावा.  योजना 50 %  अनदुान राहील.       लाभधारकाने गायीचा िवमा उतरिवणे बधंन कारक रािहल.   सदर योजनेस 33 
%   मिहलांचा सहभाग असावा.

50 %     अनदुानावर सधुारीत जातीचया महशीचें वाटप

                  सधुारीत जातीचया महशी पालनासयाठी परोतसाहन दणेे व सधुारीत जातीचया महशीची जोपासना करणसेाठी पशपुालकामंधये आवड िनमारण करणे व सधुारीत जातीचया 
        महशी पालनामळेु दगुध उतपादनात वाढ होऊन आिथरक फायदा होईल.

•    लाभ धारक पशपुालक असावा.  योजना 50 %  अनदुान राहील.       लाभधारकाने महशीचंा िवमा उतरिवणे बधंन कारक रािहल.   सदर योजनेस 33 
%   मिहलांचा सहभाग असावा.

 अपगंाकिरता 100 %  अनदुानावर 2    दधुाळ महशीचें गट वाटप

                  सधुारीत जातीचया महशी पालनासाठी परोतसाहन दणेे व सधुारीत जातीचया महशीचंी जोपासना करणसेाठी अपगं पशपुालकामंधये आवड िनमारण करणे व सधुारीत 
         जातीचंया महशी पालनामळेु दगुध उतपादनात वाढ होऊन आिथरक फायदा होईल.    अपगंाकिरता रोजगार िनमारण होईल.

•   लाभ धारक 40 %      व तयाहून अिधक अपंग पशुपालक असावा.  योजना 100 %  अनदुान रािहल.       लाभधारकाने महशीचंा िवमा उतरिवणे बधंन कारक
राहील.   सदर योजनेस 33 %   मिहलांचा सहभाग असावा.

90 %  अनदुानाने िचकन/     मटन सटॉल धारकानंा सिुवधा परुिवण.े

•िचकन/       मटन सटॉल धारकाकडून तांितरक दृषटया सवचछ िचकन/        मटन परुिवणयाकिरता तयानंा सािहतय व उपकरणे परुवठा करण.े
•     तयाचंया कडे वयवसायासाठी परेुशी जागा,   िवदतु परुवठा असावा.

60 %    अनदुानाने तबलेे धारकानंा (पशपुालकानंा)       दगुध वयवसाय फायदेशीर होणयाचया दृषटीने सुिवधा परुिवणे.

                दगुधजनय पदाथर तयार करणयाकिरता आवशयक ती उपकरणे व सािहतय परुिवणे तसेच शुधद दधुिनिमती करणे करीता सािहतय परुिवणे.

•         तबलेा धारकानंी िजला पिरषदकेडे नोदंणी करन परवाना शलुक भरण.े     तसेच तयाचया कडे िकमान 10   दधुाळ जनावरे असावीत.



 वािषरक योजना

•      िबगर अिदवासी सवर साधारण योजना :    सवसाधाररण पशवैुदयिकय दवाखानयाचे /    पशपुरथमोपचार केदराचे बाधंकाम करण.े  पशवैुदयिकय
  दवाखानयानंा औषध परुवठा,     एकाितमक कुककुट िवकास कायरकरम ,    वैरण व पशखादय िवकास

•    अिदवासी उप योजना :      पशवैुदयिकय दवाखाना पशपुरथमोपचार केदरासाठी इमारत बाधंण,े     आिदवासीचंया जनावरांना जीवरकक औषधांचा
परुवठा,   दभुतया जनावरांचा परुवठा,        अनु जमातीचया कुटंुबाना शेळया मेढयांचे वाटप करणे ,    दभुतया जनावरांना खाद परुवठा
•    िवशेष घटक योजना :   अनु जाती /     नवबौधद लाभािथंनार दधुाळ जनावरांचे गटवाटप,   अनु जाती /      नवबौधद लाभािथंनार दधुाळ जनावरांचे वाटप (  खादय

 वाटप ),   अनु जाती /     नवबौधद लाभािथनंार शेळयांचे गट वाटप,   अनु जाती /     नवबौधद लाभािथनंार पशसुवंधरन िवषयक परिशकण
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