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मान्यता देण्याबाबत... 
 

       महाराष्र शासन 
कृशि, पशुसांवधधन, दुग्धव्यवसाय शवकास व मत्सस्यव्यवसाय शवभाग 

शासन आदेश क्रमाांक- पशवआ-1019/प्र.क्र.17/पदुम-3 
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
शदनाांक:- 09 जानेवारी, 2019 

 

वाचा :- 1) कृशि व पदुम शवभाग, शासन शनर्धय क्र. पशवआ-2016/प्र.क्र.114/पदुम-3, 
                शदनाांक 26.04.2017 
          2) कृशि व पदुम शवभाग, शासन आदेश क्र. पशवआ-1018/प्र.क्र.32/पदुम-3, 
                शदनाांक 31.03.2018 
 3) कृशि व पदुम शवभाग, शासन आदेश क्र. पशवआ-1018/प्र.क्र.32/पदुम-3, 
                शदनाांक 04.05.2018 
 ४) महसूल व वन शवभाग, शासन शनर्धय क्र. टांचाई - 2014/प्र.क्र.233 /म-7, 

    शदनाांक 13.06.2018 
 5) महसूल व वन शवभाग, शासन शनर्धय क्र. एससीवाय - 2018/प्र.क्र.89 /म-7, 

    शदनाांक 31.10.2018 
6) शदनाांक- 03.01.2019 रोजी मांशत्रमांडळ उपसशमतीच्या बैठकीमधील शनर्धय 

  
शासन आदेश 

 

दुष्काळ व्यवस्थापन सांशहता, 2016 मधील कायधपध्दतीनुसार सांदभाधीन अ.क्र. 4 येथील शासन 
शनर्धयान्वये, सन 2018 च्या खरीप हांगामामध्ये राज्यातील दुष्काळी तालुके घोशित करण्यात आलेले आहेत.  
2. तसेच, दुष्काळी कालावधी करीता तातडीने उपाययोजना सुचशवण्यासाठी / सशनयांत्रर् ठेवण्यासाठी 
/ शनर्धय घेण्यासाठी, सांदभाधीन अ.क्र. 4 येथील शदनाांक 13.06.2018 च्या शासन शनर्धयान्वये गठीत 
करण्यात आलेल्या मांशत्रमांडळ उपसशमतीची, शदनाांक 03 जानेवारी, 2019 रोजी बैठक झाली. सदर 
बैठकीमध्ये मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, जालना, बीड, परभर्ी व औरांगाबाद या 5 दुष्काळग्रस्त 
शजल्यामध्ये गोवधधन गोवांश सेवा कें द्र या योजनेंतगधत ज्या गोशाळाांना रु. 1.00 कोटीचे अनुदानासाठी शनवड 
करण्यात आलेली आहे ककवा अनुदान मांजूर करण्यात आलेले आहे, अशा गोशाळाांमध्ये प्रायोशगक तत्सवावर 
त्सया पशरसरातील पशुधनासाठी पशुधन राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) तात्सकाळ 
प्रभावाने सुरू करण्यात यावते. 
3. मांशत्रमांडळ उपसशमतीने उक्त शदनाांक 03.01.2019 च्या बैठकीत घेतलेल्या शनर्धयास अनुसरून, 
पशहल्या टप्पप्पयात मराठवाड्यातील तीव्र दुष्काळग्रस्त उस्मानाबाद, जालना, बीड, परभर्ी व औरांगाबाद  या 
5 शजल्यामध्ये खाली नमूद केलेल्या शजल्हाशनहाय गोशाळाांना सांबांशधत शजल्याच्या पशरसरातील 
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पशुधनासाठी पशुधन राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) तात्सकाळ प्रभावाने सुरू 
करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.                          
   

अ.क्र. शजल्हा गोशाळेच ेनाव 
1 उस्मानाबाद भगवांत बहुउदे्दशीय सांस्था, वदेाांत नगर, ता. शज. औरांगाबाद. 
2 जालना श्री. गोरक्षर् पाांजरापोळ जालना, शज. जालना. 
3 बीड यशवांत बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, पालवर् ता. शज. बीड 
4 बीड रामरक्षा प्रशतष्ठान परळी वजैनाथ ता.परळी व.ै शज.बीड. 
5 परभर्ी श्री छत्रपती शशवाजी गोशाळा, रार्ी सावरगाव, शज. परभर्ी. 
6 औरांगाबाद मॉ शारदामाता सांस्था, औरांगाबाद शज. औरांगाबाद. 

 
4. या शासन आदेशा सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्रातील अटी व शतींच्या अधीन राहून, सदरची 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच यासांदभात शासनाकडून वळेोवळेी शनगधशमत करण्यात येर्ारे आदेश / शनदेश 
/ सूचनाांचे पालन कररे्, वरील सांस्थाांना बांधनकारक राहील.   
5. सदर शासन आदेश महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक 201901091810196401 असा आहे. हा आदेश शडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  
  महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
 

                                    ( अनूप कुमार ) 
                                          शासनाचे प्रधान सशचव  
प्रत, 

1. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
2. आयुक्त पशुसांवधधन, महाराष्र  राज्य, परेु्- 7.  
3. सवध शजल्हाशधकारी (मुांबई व मुांबई उपनगर वगळून) 
4. सवध प्रादेशशक सहआयुक्त पशुसांवधधन, 
5. सवध शजल्हा कोिागार अशधकारी  
6. सवध शजल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त, 
7. सवध शजल्हा पशुसांवधधन अशधकारी, शजल्हा पशरिद 
8. मा. मांत्री (पदुम) याांच ेखाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
9. मा. राज्यमांत्री (पदुम) याांच ेखाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्र- 1/2, मुांबई / नागपरू. 
11. महसूल व वन शवभाग (म-7), मांत्रालय, मुांबई-32. 
12. अध्यक्ष/सशचव, भगवांत बहुउदे्दशीय सांस्था, वदेाांत नगर, ता. शज. औरांगाबाद. 
13. अध्यक्ष/सशचव, श्री. गोरक्षर् पाांजरापोळ जालना, शज. जालना. 
14. अध्यक्ष/सशचव, यशवांत बहुउदे्दशीय सेवाभावी सांस्था, पालवर् ता. शज. बीड 
15. अध्यक्ष/सशचव, रामरक्षा प्रशतष्ठान परळी वजैनाथ ता.परळी व.ै शज.बीड 
16. अध्यक्ष/सशचव, श्री छत्रपती शशवाजी गोशाळा, रार्ी सावरगाव, शज. परभर्ी. 
17. शनवड नस्ती (पदुम- 3). 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन आदेश क्रमाांक-  पशवआ-1019/प्र.क्र.17/पदुम-3, शदनाांक- 09/01/2019 च्या सोबतच ेसहपत्र 
 

प्रपत्र  
   

दुष्काळग्रस्त तालकु्यामधील गोशाळाांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व  चारा  शशबीर (कॅटल शरलीफ 
ॲण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यासांदभातील अटी व शती 

1. पशुधनाच् या शशबीरात लहान व मोठे शमळून शकमान 500 व अशधकत्तम 3000 पेक्षा अशधक 
पशुधनाचा समावशे करता येर्ार नाही.  
2. या सवलती प्रत्सयेक पशुधन पालकाांना त्सयाांच्याकडे असलेल्या पशुधनापैकी जास्तीत जास्त 
10 पशुधनापयंत (लहान व मोठे) मयादीत असेल. 
3. शजल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त ककवा त्सयाांनी प्राशधकृत केलेल्या पशुसांवधधन शवभागातील 
अशधकारी/ कमधचारी याांच्या पत्राशशवाय पशुपालकाांच्या पशुधनाांना अशा शशबीरात प्रवशे देता येर्ार 
नाही. 
4. सदर शशबीरात प्रवशे शदलेल्या पशुधनाचा अपघात ककवा नैसर्गगक/अनैसर्गगक मृत्सयु 
झाल्यास, सांबांधीत पशुपालकास शासनामाफध त कोर्तीही नुकसान भरपाई शमळर्ार नाही.  यासाठी 
सांबांधीत पशुपालकाांकडून बांधपत्र करुन घेण्याची जबाबदारी सांबांधीत गोशाळा सांस्था चालकाची 
राहील, असे बांधपत्र शलहून घेतले नसल्यास, अशा पशरस्स्थतीत मृत्सयू झालेल्या पशुधनाची नुकसान 
भरपाई सांबांधीत गोशाळा सांस्था चालकाने सांबांशधत पशुपालकास द्यावी लागेल. 
5. सांबांधीत गोशाळा सांस्था चालकाने दररोज सकाळी 8.00 वाजता शशबीरातील पशुधनाची 
सांख्या शजल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त याांनी प्राशधकृत केलेल्या पशुसांवधधन शवभागातील अशधकारी/ 
कमधचारी याांना कळशवरे् आवश्यक आहे. पशुपालकाांना शेतीच्या कामासाठी पशुधन घेवून जारे् 

असल्यास, सकाळी 8.00 पूवी घेवून जारे्स परवानगी देण्यात यावी. 
6. शशशबरातील पशुधनासाठी प्रशतशदन, प्रशत मोठे पशुधन ₹ 70.00 व प्रशतशदन, प्रशत लहान 

पशुधन ₹35/- इतके अनुदान अनुज्ञये राहील. सदरील अनुदान शासनाकडून वळेोवळेी उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल.  
7. सदर शशशबर चालशवर्ाऱ्या सांस्थेस टांचाई कालावधी ककवा पशुधनाची शशबीर चालू असेपयंत, 
या पैकी जो कालावधी कमी असेल, त्सया कालावधीसाठी वरील प्रमारे् अनुदान अनुज्ञये राहील. 
8. सांबांशधत गोशाळा सांस्था चालकास शासनाच्या पूवध परवानगी शशवाय उक्त शशबीर बांद करता 
येर्ार नाही, असे केल्यास सांबांशधत सांस्थेकडून शशशबर बांद केल्याच्या शदनाांकापासून मागील 15 

शदवसाचे अनुदान वसुल करण्यात येईल, त्सयाचप्रमारे् गोवधधन गोवांश या योजनेअांतगधत मांजूर 

करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी शवतरीत न केलेले, अनुदान बांद करण्यात येईल.  
9. शशशबरातील पशुधनास प्रशतशदन, प्रती मोठया पशुधनास 6 शकलोगॅ्रम वाळलेली वरैर् 

ककवा 15 शकलोगॅ्रम ओला चारा आशर् 1 शकलोगॅ्रम पशुखाद्य, तसेच शकमान 35 ते 40 शलटर पार्ी 
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देरे् आवश्यक, तसेच प्रती शदन, प्रशत लहान पशुधनास 3 शकला गॅ्रम वाळलेली वरैर् ककवा 7,500 

शकलागॅ्रम ओला चारा आशर् अधा शकलोग्रम पशुखाद्य, शकमान 10 ते 15 शलटर पार्ी देरे् 

आवश्यक आहे.  
10. शशशबरातील चाऱ्याची प्रत पशुधनास खाण्या योग्य असावी.  जर पशुसांवधधन शवभागाने 

चारा तपासर्ी अांती, चारा पशुधनास खाण्यास अयोग्य आहे, अशी शशफारस केल्यास सांबांधीत  

गोशाळेच्या सांस्थेवर दांडर्ीय कायधवाही करण्यात येईल. 
11. दैनांशदन चारा / आहार वाटप, चारा / आहार खरेदी, सांस्थेमध्ये दाखल होर्ाऱ्या 

पशुधनाची नोंदवही व दैनांशदनी व अनुिांगीक बाबींच्या नोंदवया दररोज अद्ययावत ठेवरे् ही 
सवधस्वी जबाबदारी सांबांशधत गोशाळा सांस्था प्रमुखाची राहील.   
12. तसेच वळेोवळेी भटे देर्ाऱ्या शजल्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त ककवा त्सयाांनी प्राशधकृत 
केलेल्या पशुसांवधधन शवभागातील अशधकारी / कमधचाऱ्यास ककवा शजल्हाशधकारी याांनी प्राशधकृत 
केलेल्या अशधकाऱ्यास रेकॉडध तपासर्ीकामी उपलब्ध करुन देण्यात याव.े पशुधनाच् या अवास्तव 
नोंदी आढळून आल्यास शशशबर चालू झाल्याच्या शदनाांकापासून सांबांशधत गोशाळा सांस्थेशवरुध्द 
दांडनीय कारवाई करण्यात येईल.   
13. गोशाळा सांस्था चालकाने पशुधनाच् या शशबीरासाठी प्रथम त्सयाांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
शेडमधील शरक्त जागेचा वापर करावा. त्सयानांतर खालील प्रमारे् तात्सपुरत्सया शेडची आखर्ी  
करावी :-  

(i)   शेडची जागा 150  पशुधनाांना पुरेशी असेल असे, एका पेक्षा अशधक शेडची 

आवश्यकतेनुसार  उभारर्ी करावी.   
(ii)   पशहल्या शेड मध्ये १ ते १५० पशुधन असतील, तर दुसऱ्या शेड मध्ये 151 ते 300 

याप्रमारे् पशुधन शेड मध्ये ठेवण्यात यावते.   
(iii)   शेड मधील पशुधनाचे ऊन व पावसापासून सांरक्षर् व्हावे, अशा प्रकारचे शनवारा 

शेड असरे् आवश्यक आहे. यासाठी येर्ारा खचध सांबांशधत सांस्थेने वर नमुद मुद्या क्र 7 

नुसार अनुज्ञये असर्ाऱ्या शनधीतूनच भागवावा लागेल.  यासाठी, वगेळे अनुदान  अनुज्ञये 

असर्ार नाही. 
(iv)   मोठया पशुधनासाठी शपवळया रांगाचा शबल्ला व त्सयावर पशुधनाचा नोंदर्ी क्रमाांक 
तसेच लहान पशुधनासाठी लाल रांगाचा शबल्ला व त्सयावर पशुधनाचा नोंदर्ी क्रमाांक 

दशधशवण्यात यावा. याशशवाय पशुधनाच् या ओळखीसाठी (Animal Ear Tag) या 

साधनाचा वापर करण्यात यावा.   
14. शशबीरातील पशुधनाच्या सोयी-सुशवधाांसाठी आवश्यक असलेला भाांडवली खचध 

जसे, कडबा कुट्टी, शपण्याच्या पाण्याचा हौद बाांधरे् इत्सयादी खचध सांबांशधत गोशाळा सांस्थेने 
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स्वत:च्या भाांडवलातून ककवा गोवांश गोवधधन सेवा कें द्र योजनेच्या उपलब्ध अनुदानातून 
भागावावा.  
15. सांबांशधत गोशाळा सांस्था चालकाने शशशबरासाठी चारा खरेदी करताांना, चारा 

उत्सपादक शेतकरी/व्यापारी याांच्याकडून खरेदी केलेल्या चाऱ्यापोटी देण्यात येर्ारी  
रक्कम रेखाांकीत धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावी. 
16. सांबांशधत गोशाळा सांस्था चालकाने त्सयाांना शवतरीत केलेल्या शासकीय अनुदानाचा 

शहशोब  कायमस्वरुपी सुस्स्थतीत ठेवरे् आवश्यक असून, शासकीय यांत्ररे्कडून (शासन, 
शजल्हाशधकारी ककवा पशुसवांधधन शवभागातील उच्च अशधकारी ) मागर्ी करतील त्सयावळेी 
शहशोबाचे कागदपत्र सांबांशधत अशधकाऱ्याकडे सादर करावीत. 
17. गोशाळा सांस्था चालकास अनुज्ञये अनुदान मान्य करताना कृशि शवभाग 
/पशुसांवधधन शवभाग याांच्याकडून शशशबरातील पशुधनास शदलेला चारा व त्सयानुसार 

उपलब्ध शेर्, त्सयाची येर्ारी ककमत प्रमाशर्त केल्यानांतर अनुज्ञये अनुदानातून शेर्ाची 

ककमत कमी करण्यात येईल. 
18. गोशाळा सांस्था चालकाने शशबीरामध्ये आवश्यक तेवढी कडबा कुट्टी यांत्रे उपलब्ध 
करुन कुट्टी केलेला चारा वाटप कररे् आवश्यक आहे. चाऱ्याला सकस करण्यासाठी 
शक्य असल्यास, मूरघास (सायलेज) चा वापर करावा. 
19. सवध गरजू पशुपालकाांची पशुधन, अटी व शनयमाांचे अशधन राहून शशशबरामध्ये 

दाखल करुन घेण्याची जबाबदारी सांबांशधत गोशाळा सांस्थेची राहील.  परांतु मयाशदत 
पशुधन सांख्येच्या म्हर्जे 3000 च्या वर पशुधन दाखल करता येर्ार नाही. 
20. प्रत्सयेक शदवसाचा पशुधनाचा दैनांशदन तक्ता, प्रत्सयेक पशुधनास दैनांशदन चारा व 

आहाराच्या पशरमार्ाचा तक्ता शशबीराचे दशधनी भागात लावण्यात यावा. 
21. शशबीरात अशधकृत शवद्यतु पुरवठा असावा.  रात्री आवश्यक इतका प्रकाश असावा. 
22. पशुधनासाठी शपण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत शक्यतो स्थाशनक असावा. सांबांशधत 
गोशाळा सांस्था  चालकाने पशुधनास आवश्यक तेवढे पार्ी उपलब्ध करुन द्याव,े पुरेशा 
पाण्याची व्यवस्था सांस्थेला कररे् शक्य नसेल, त्सया पशरस्स्थतीत सांबांशधत शजल्हाशधकारी 
याांनी, पार्ी पुरशवण्याची व्यवस्था करावी.   
23. सांबांशधत गोशाळा सांस्था  चालकाने यासांदभात शासनाने घातलेल्या सवध अटी व 

शती मान्य असल्याबाबत ₹ 100 मुद्राांक पेपरवर बांधपत्र सांबांशधत शजल्हा पशुसांवधधन 

उपआयुक्त याांच्याकडे सादर कररे् बांधकनकारक आहे. 
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24. सदर शशबीर कोर्तीही कारर् न दाखवता बांद करण्याचे अशधकार शासनाने राखून 
ठेवलेले आहेत. या बाबतीत सांबांशधत गोशाळा सांस्था चालकास कोर्त्सयाही न्यायालयात दाद 
मागता येर्ार नाही. 
25. उपरोक्त अटी व शती पैकी काही अटी व शती रद्द अथवा शशक्षील करण्याचा ककवा नशवन 
सुयोग्य अटी व शती समाशवष्ट करण्याचा सांपूर्ध अशधकार शासनाचा राहील. 

*** 
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