
सन 2018- खरीप हंगामात  शासनाने दुष्काळ 
जाहहर केलले्या भागात जनावराचं्या चारा छावण्या 
सुरु करण्याबाबत . 

महाराष्र शासन 
महसूल व वन हवभाग, 

शासन हनर्णय क्रमाकं: एससीवाय-2019/प्र.क्र. 30 /म-7, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, हवस्तार, मंुबई-400  032.  
           हदनाकं : 25 जानेवारी, 2019. 
 

  वाचा :- 1. महसूल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2018 / प्र.क्र.89 / म-7,  
                    हद. 31.10.2018. 

  2. महसूल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2018  / प्र.क्र.89  / म-7, 
       हद. 06.11.2018. 
  3. महसूल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2018  / प्र.क्र.89  / म-7, 
       हद. 08.01.2019. 

              4. शासन हनर्णय,क्रमाकं:- सीएलएस 2015/प्र.क्र.40/म-3, हदनाकं 13.05.2015 
 

प्रस्तावना – 
सन  2018  च्या खरीप हंगामात राज्यातील हजल््ामंध्ये  सरासरीपेक्षा कमी पजणन्यमान झालेल े

असल्याने, शासनाने वाचा- 1, 2 व 3 येथे नमुद हवहवध शासन हनर्णयान्वय ेराज्यातील 22 हजल््ांमधील  151 
तालुक्यात, या  151 तालुक्यावं्यहतहरक्त  228 महसुली मंडळामंध्ये दुष्काळ तसेच,या क्षते्राव्यहतहरक्त 
राज्यातील  931 गावांमध्ये दुष्काळसद्दश्य पहरस्स्थती घोहित केलेली आहे.  

राज्यात दुष्काळी पहरस्स्थतीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असर्ारा चारा व पार्ी 
उपलब्धतेबाबतचा गंभीर प्रश्न नजीकच्या कालावधीत हनमार् होण्याची शक्यता असल्याने, दुष्काळग्रस्त 
भागातील जनावरानंा आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना 
संदभात हद. 24 जानेवारी, 2019  रोजी पार पडलेल्या मंहत्रमंडळ उपसहमतीच्या बैठकीत राज्यातील 
दुष्काळी भागात आवश्यकतेनुसार जनावरानंा चारा व पार्ी उपलब्ध करुन देण्यासाठी जनावराचं्या छावण्या 
उघडण्याचा हनर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्या अनुिंगाने यापूवी दुष्काळी पहरस्स्थतीत वळेोवळेी हनगणहमत 
करण्यात आलेले शासन हनर्णय व पहरपत्रके अहधक्रमीत करुन जनावराचं्या चारा छावण्या उघडण्याच्या 
अनुिंगाने खालीलप्रमारे् शासन हनर्णय हनगणहमत करण्यात येत आहे. 

शासन हनर्णय - 
 दुष्काळी भागात जनावरानंा चारा व पार्ी उपलब्ध होण्याच्या अनुिंगाने आवश्यकतेनुसार जनावराचं्या 
छावण्या उघडण्यास खालील नमुद अटींच्या अहधन राहून शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
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2.    दुष्काळग्रस्त भागात जनावराचं्या छावण्या सुरु करण्यासाठी अटी व शती - 

1. संबंहधत हजल्हाहधकारी यानंी हजल्हयातील मोठया व लहान पशुधन संख्येस अनुसरुन, 
पशुधनासाठी वगेवगेळया हनयहमत योजनांमधून उपलब्ध असलेला चारा तसेच, अहतहरक्त चारा 
उपलब्ध होण्यासाठी राष्रीय कृहि हवकास योजनेअंतगणत अहतहरक्त वरैर् हवकास कायणक्रम तसेच, 
गाळपेर योजना कायणक्रमामधुन उपलब्ध होर्ारा चारा या बाबतचा सहवस्तर आढावा घ्यावा. सदर 
आढाव्याच्या आधारे पशुधनासाठी चारा छावण्या सुरु करण्याच्या आवश्यकतेबाबत खात्री करुनच, 
आवश्यकता असलेल्या हठकार्ी महसूल मंडळ स्तरावर (Revenue Circle) जनावराचं्या छावण्या 
सुरु करण्याची कायणवाही करावी.   

2.  जनावराचं्या छावर्ीमध्ये हकमान 300 व कमाल 500 जनावरे दाखल करुन घेण्यात यावीत. मात्र 
वळेोवळेी पहरस्स्थतीचे अवलोकन करुन, व आढावा घेऊन, प्रकरर्परत्व ेआवश्यकता असल्यास, 
छावर्ीतील जनावराचंी संख्या हकमान 250 पयंत हशहथल करण्याचे अहधकार संबंहधत 
हजल्हाहधकारी यानंा राहतील. 

3. प्रत्येक जनावराच्या मालकास त्याच्याकडे असलेल्या एकूर् मोठया व लहान जनावरापंैकी केवळ 
5 जनावरे  (लहान व मोठे) जनावराचं्या छावर्ीत दाखल करता येतील. 

4. चारा टंचाई हनमार् झाल्यामुळे चारा छावण्या उघडण्याची आवश्यकता असलेल्या हठकार्ी 
हजल्हाहधकारी याचं्या मंजुरीने सहकारी साखर कारखाने, सहकारी खरेदी हवक्री संघ,कृिी उत्पन्न 
बाजार सहमती, दुध खरेदी हवक्री संघ यासारख्या संस्थामार्ण त चारा छावण्या उघडण्यात याव्यात. 
तसेच  सेवाभावी संस्था/स्वयंसेवी संस्था व इतर संस्था यानंी पुढाकार घेतल्यास अशा संस्थानाही 
चारा छावर्ी उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत हजल्हाहधकारी यानंी योग्य हनर्णय घ्यावा.  

5. छावर्ीत दाखल करावयाची जनावरे ही जनावराच्या मालकाच्या इच्छेनुसार, लेखी संमतीने व 
स्थाहनक तलाठी याचंा दाखला प्राप्त झाल्यावरच दाखल करुन घेण्यात यावीत.  

6. या हवभागाचा शासन हनर्णय क्र.सीएलएस-2015 / प्र. क्र. 40/ म-3, हद.13 मे, 2015 मध्ये नमुद 
केल्यानुसार, कें द्र शासनाच्या नैसर्गगक आपत्ती हनकिापं्रमारे् छावर्ीत दाखल असलेल्या प्रहत 
मोठया जनावरास प्रहतहदन रु.70/- (अक्षरी रुपये सत्तर मात्र) व लहान जनावरासं प्रहतहदन  रु. 
35/-  (अक्षरी रुपये पस्तीस मात्र) अनुदान अनुज्ञये असेल. 

7. संबंहधत छावर्ी चालकाने शासनाने छावण्या उघडण्यासाठी घातलेल्या सवण अटी व शती मान्य 
असल्याबाबत रु. 100/- च्या मुद्राकं पेपरवर संबहंधत हजल्हाहधकारी याचंेकडे बधंपत्र सादर 
कररे् बधंनकारक राहील.  
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8. ज्या दानशूर / सेवाभावी / गोरक्षर् क्षते्रामध्ये काम करर्ाऱ्या अशासकीय संस्था स्वचे्छेने व 
शासनाचे कोर्तेही अनुदान न घेता जनावराचं्या छावण्या सुरु करण्यास इच्छुक असतील , अशा 
संस्थानंा प्राधान्याने छावर्ी उघडण्याची परवानगी संबंहधत हजल्हाहधकारी यानंी द्यावी. 

9. या पूवीच्या कालावधीमध्ये राज्यात ज्या चारा छावर्ी प्रायोजक संस्थावंर चारा छावर्ीमधील 
अहनयहमततेसंदभात र्ौजदारी गुन्हे दाखल केलेले असतील, अशा संस्था हवरूध्दच्या गुन्हयात 
सक्षम न्यायालयाकडून संबंहधत संस्थाचंी हनदोि मुक्तता झालेली नसेल अशा संस्थाना शासकीय 
अनुदानातुन चारा  छावर्ी  उघडण्यास मान्यता देण्यात येवू नये.   

10. जनावराचं्या छावर्ीत दाखल होर्ाऱ्या जनावराचंे ऊन व अवकाळी पावसापासून संरक्षर् 
होण्याकरीता हनवारा शेड उभाररे् आवश्यक आहे.  

11. छावर्ीत रात्रीच्या वळेी आवश्यक प्रकाश असावा या करीता अहधकृत हवद्यतु जोडर्ीव्दारे / सौर 
यंत्ररे्द्वारे पुरेशी प्रकाश व्यवस्था  करण्यात यावी.  

12. छावर्ीत दाखल झालेल्या मोठया व लहान जनावरांना हपण्यासाठी पूरेशा प्रमार्ात स्वच्छ पार्ी 
उपलब्ध करुन देण्यात याव.े 

13. छावर्ीत दाखल झालेल्या प्रहत मोठया व लहान जनावरास प्रहतहदन वाळलेला चारा ककवा हहरवा 
चारा ककवा मुरघास (Silage) व  पशुखाद्य खालीलप्रमारे् देण्यात याव.े प्रहतहदन जनावरानंा 
देण्यात येत असलेल्या चारा व पशुखाद्याची नोंद नोंदवहीमध्ये ठेवण्यात यावी. 
अ.क्र. चाऱ्याचा प्रकार मोठी जनावरे लहान जनावरे 

1 2 3 4 
1. हहरवा चारा, ऊसाचे वाडे, ऊस    15.0 हक.गॅ्र. 7.5 हक.गॅ्र. 
2. पशुखाद्य (आठवडयातून 3 हदवस 1 हदवसाआड) 1.0 हक.गॅ्र. 1/2 हक.गॅ्र. 

ककवा 
1. वाळलेला, प्रहक्रयायुक्त वाळलेला चारा   2.0 हक.गॅ्र. 3.0 हक.गॅ्र. 
2. पशुखाद्य (आठवडयातून 3 हदवस 1 हदवसाआड) 1.0 हक.गॅ्र. 1/2 हक.गॅ्र. 

ककवा 
1. मुरघास  8.0 हक.गॅ्र. 4.0 हक.गॅ्र. 
2. पशुखाद्य (आठवडयातून 3 हदवस 1 हदवसाआड) 1.0 हक.गॅ्र. 1/2 हक.गॅ्र. 

         (जनावरास चाऱ्या ऐवजी ऊस दयावयाचा झाल् यास, तो अखंड न देता लहान तुकडे करुन देण्यात 
यावा.)  
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14. हनवारा शेड उभाररे्, प्रकाश योजना, पार्ी, वाळलेला चारा ककवा हहरवा चारा ककवा मुरघास 
(Silage) व पशुखाद्य  या बाबींसाठी येर्ारा खचण उपरोक्त मुदा क्र.2  येथे नमुद केलेल्या 
अनुदानामधून भागहवण्यात यावा. 

15.  शासकीय अनुदानातुन ककवा शासकीय अनुदानाहशवाय सुरू करण्यात आलेल्या प्रत्येक 
जनावराच्या छावर्ीमध्ये दाखल झालेल्या जनावरानंा सवण प्रकारच्या पशुवदै्यकीय सेवा 
कायणक्षते्रातील पशुवदै्यकीय दवाखान्यातील अहधकारी / कमणचारी याचंेमार्ण त हन:शुल्क पुरहवण्यात 
याव्यात. 

16. जनावराचं्या छावर्ीमध्ये दाखल झालेल्या ज्या जनावरानंा हवहवध रोग प्रहतबंधक लसीकरर् 
करण्यात आलेले नाही, अशा सवण जनावरानंा हवशेि लसीकरर् हशबीराचंे आयोजन करुन, त्याचं े
लसीकरर् करण्यात याव.े 

17. प्रत्येक छावर्ीत आजारी जनावरासंाठी स्वतंत्र हनवारा उभारण्यात यावा, जेरे्करुन या 
आजाराची लागर् इतर जनावरानंा होर्ार नाही. 

18. छावर्ीतील जनावरानंा खाऊ घालण्यात येत असलेल्या चाऱ्याचे व पशुखाद्याचे नमुने 15 
हदवसातून एकदा ककवा आवश्यकता भासल्यास अहधक वळेा तपासर्ीसाठी खाद्य हवशे्लिर् 
प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुरे् / रोग अन्विेर् हवभाग, औंध, पुरे् या संस्थाकंडे तसेच, पाण्याच े
नमुने सावणजहनक आरोग्य हवभागाच्या स्थाहनक प्रयोगशाळेकडे तपासर्ीसाठी पाठहवण्यात 
यावते. 

19. छावर्ीत दाखल झालेल्या ज्या जनावराचंी इनार् (INAPH-Information Network on Animal 
Productivity & Health) या प्रर्ालीवर नोंदर्ी झालेली नाही, अशा जनावराचंी या प्रर्ालीवर 
छावर्ीत जनावर दाखल झाल्यापासून आठ हदवसाचं्या आत नोंदर्ी करण्यात यावी. 

20. छावर्ीतील वाळलेल्या चाऱ्याचा साठा व हनवारा याचंे आगीपासून संरक्षर् करण्यासाठी आग 
प्रहतबंधक उपाययोजना करण्यात यावी. तसेच, मंुबई पोलीस अहधहनयम कलम, 112 /117 नुसार 
छावर्ी पहरसरात धुम्रपान करण्यास प्रहतबंध करण्यात याव.े  

21. जनावराचं्या छावण्यात दाखल झालेल्या जनावरापंासून हमळर्ाऱ्या शेर्ाची हवक्री छावर्ी 
चालकाने करावी. शेर् हवक्रीतून हमळर्ारी रक्कम छावर्ी चालकास देय अनुदानातून वजा 
करण्यात येऊ नये. 

22. संबंहधत तहसीलदार / गट हवकास अहधकारी / पशुधन हवकास अहधकारी (हवस्तार), पंचायत 
सहमती यानंी त्याचं्या कायणक्षते्रातील सवण जनावराचं्या छावण्यास आठवडयातून हकमान एक वळेा 
समन्वयाने भटे देऊन पाहर्ी करावी. 
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23. उपहवभागीय अहधकारी  /  हजल्हा पशुसंवधणन उपायुक्त / हजल्हा पशुसंवधणन अहधकारी, हजल्हा 
पहरिद यानंी त्याचं्या कायणक्षते्रातील सवण जनावराचं्या छावण्यास 15 हदवसातून हकमान एक वळेा 
समन्वयाने भटे देऊन पाहर्ी करावी.   

24. शासन हनर्णय क्र. एससीवाय-14 /2010 / प्र.क्र.43 / म-11, हद. 19 एहप्रल, 2010 सोबतच्या 
सहपत्र "र्" नुसार लाभार्थ्यांचे काडण, सहपत्र "ग" नुसार छावर्ी चालक / संस्था यानंा हदलेल्या 
रकमेची माहहती व सहपत्र "ह" नुसार छावर्ीत जनावरानंा प्रवशे देतानंा करावयाची टप्पाहनहाय 
कायणवाही याबाबतच्या सूचनाचंी योग्य ती अंमलबजावर्ी करण्यात यावी. 

25.  जनावराचं्या छावण्या उघडण्यात आलेल्या हजल्हयातील हजल्हाहधकारी यानंा छावण्याचंी 
तपासर्ी व तद्नुिंगीक बाबीसाठी छावर्ी खचाच्या 0.25 टक्के रक्कम प्रशासकीय खचण म्हर्नू 
अुनज्ञये राहील. 

26.  सदरच्या छावण्या हद. 30 जून, 2019 पयंत चालू ठेवण्यात याव्यात. ही मुदत संपण्यापूवी 15 
हदवस अगोदर  2019 च्या खरीप मोसमात  झालेले पजणन्यमान व चाऱ्याची झालेली उपलब्धतता 
हवचारात घेवून  चारा छावण्या चालू ठेवण्याबाबत आढावा घेण्यात यावा.  

27.  छावण्यावंर संपूर्ण हनयंत्रर् महसूल  हवभागाचे राहील. 
3.    छावण्याचंी देयके पाहरत करण्याबाबत-  

1. छावर्ी प्रायोजक संस्थेने प्रस्ताहवत केलेली जनावराचंी संख्या तहहसलदार यानंी प्रमाहर्त 
केल्यानंतरच ग्राहय धरण्यात यावी. 

2. अहधकाऱ्यानंी छावण्यानंा हदलेल्या भटेीच्या वळेी काढलेल ेहनष्किण हवचारात घ्यावते. 
3. सदर शासन हनर्णयातील सुचनाचंी काटेकोरपरे् अंमलबजावर्ी करण्यात यावी. चारा छावर्ी  

वरील खचाची देयके तहहसलदारामंार्ण त उपहवभागीय अहधकारी यानंा व त्यानंतर   
हजल्हाहधकारी यानंा सादर करावीत. हजल्हाहधकारी यानंी त्याचं्याकडे प्राप्त झालेल्या 
देयकाचंी पडताळर्ी करावी व तदनंतर खाली नमूद केलेल्या लेखाशीिातून अनुदानाच े
प्रदान संस्थेस कराव.े  

4.  सन 2018-19 या आर्गथक विात सुरू करून चालहवण्यात आलेल्या  चारा छावण्यावरील 
खचण याविीच्या उपलब्ध अनुदानातून भागहवण्यासाठी हजल्हाहधकारी यांनी याबाबतच्या 
अनुदानाची मागर्ी  हवहहत कायणपध्दतीनुसार हदनाकं 15 माचण  ककवा तत्पूवी  शासनाकडे 
नोंदवावी.  

5. यासाठी येर्ारा खचण 2245- नैसर्गगक आपत्तीच्या हनवारर्ासाठी सहाय्य-01 अविणर्-101 
अनुग्रह सहाय्य (91) राज्य आपत्ती प्रहतसाद हनधीच्या मानकानुसार खचण (91) (03)  
जनावराचं्या छावण्यांमध्ये  चारा, पार्ी, औिध याचंा पुरवठा व छावण्यापयंत वाहतुकीचा खचण 
(अहनवायण),  31, सहायक अनुदाने (वतेनेतर) (2245 0075) या लेखाहशिाखाली खची 
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घालण्यात यावा व सदरहू खचण 2018-19 या हवत्तीय विासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातुन भागहवण्यात यावा 
 

4.    हा शासन हनर्णय कृहि, पशुसंवधणन, दुग्धव्यवसाय हवकास व मत्स्यव्यवसाय हवभागाच्या सहमतीने व 
मंहत्रमंडळ उपसहमतीच्या हदनाकं  24 जानेवारी, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या हनर्णयानुसार 
हनगणहमत करण्यात येत आहे. 

5.      सदर शासन हनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आल ेअसून त्याचा साकेंताकं क्रमाकं  201901251458572319 असा आहे. हा शासन हनर्णय 
हडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षहकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
  

 
 
          (सु. ह.उमरार्ीकर) 
           उपसहचव, महसूल व वन हवभाग 
प्रहत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सहचव, राजभवन, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सहचव , मंत्रालय, मंुबई. 
3. सवण मा.हवधानसभा सदस्य / हवधानपहरिद सदस्य, 
4. मा.मुख्य सहचव याचंे उप सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. अपर मुख्य  सहचव (मदत व पुनवणसन), महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. प्रधान सहचव (पदुम), कृहि व पदुम हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. सहचव (कृहि), कृहि व पदुम हवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. सहचव (ग्राम हवकास), ग्राम हवकास व जसंधारर् हवभाग, मंुबई 
9. आयुक्त ( पशुसंवधणन), महाराष्र राज्य, औंध, पुरे् 
10.  आयुक्त (कृहि), महाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुरे् 
11.  हवभागीय आयुक्त (सवण) 
12.  हजल्हाहधकारी (सवण)  
13. मुख्य कायणकारी अहधकारी, हजल्हा पहरिद (सवण) 
13. प्रादेहशक सहआयुक्त पशुसंवधणन (सवण) 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन हनर्णय क्रमांकः एससीवाय-2019/प्र.क्र. 30 /म-7, 

 

पषृ्ठ 7 पैकी 7 

14. हजल्हा पशुसंवधणन उपआयुक्त (सवण)  
15. सवण हजल्हा पशुसंवधणन अहधकारी (सवण)  (प्रशासकीय हवभागामार्ण त ) 
12. गट हवकास अहधकारी, पंचायत सहमती (सवण) (प्रशासकीय हवभागामार्ण त) 
17. हवहत्तय सल्लागार व सहसहचव, मदत व पुनवणसन, नवीन प्रशासकीय भवन,मंुबई 
18. संचालक , माहहती व जनसंपकण  महासंचालनालय, मंुबई ( प्रहसध्दीसाठी ) 
19.  मा.मंत्री (मदत व पूनवणसन) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
20.  मा.मंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
21. मा. राज्यमंत्री (मदत व पूनवणसन) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई. 
22. मा.राज्यमंत्री (पदुम) याचंे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मंुबई 
23. मदत व पुनवणसन हवभागातील कायासने ( क्रमाकं 3 /11 /आव्यप्र-1) 
24. हनवड नस्ती, म-7 


		2019-01-25T15:08:14+0530
	Subhash Hanmant Umaranikar




