
 

दुष्काळग्रस्त तालकु्यामधील गोशाळाांमध्ये 
पशुधनाकरीता राहत व  चारा  शशबीर 
(कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 
 

        महाराष्र शासन 
कृशि, पशुसांवधधन, दुग्धव्यवसाय शवकास व मत्सस्यव्यवसाय शवभाग, 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमाांक-  पशवआ-1019/प्र.क्र.17 (भाग-1) /पदुम-3 
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
शदनाांक:- 05 फेब्रुवारी, 2019 

 

वाचा :- 1) कृशि व पदुम शवभाग, शासन शनर्धय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.17/पदुम-3, 
                शदनाांक 09.01.2019 
          2)  महसूल व वन शवभाग, शासन शनर्धय क्र. एससीवाय - 2019/प्र.क्र.30 /म-7, 

     शदनाांक 25.01.2019   

शासन शुध्दीपत्रक 
 

सांदभाधीन अ.क्र. 1 येथील शदनाांक 09.01.2019 च्या शासन आदेशान्वये, उस्मानाबाद, जालना, 
बीड, परभर्ी व औरांगाबाद या 5 तीव्र दुष्काळग्रस्त शजल्ह्यामधील गोशाळाांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व  चारा  
शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
आदेशासोबतच्या प्रपत्रातील अट क्र. 9 व 17 मध्ये खालीलप्रमारे् सुधारर्ा करण्यात येत आहे. 
2. उक्त शदनाांक 09.01.2019 च्या शासन आदेशासोबतच्या प्रपत्रातील अट क्र. 9 ऐवजी खालीलप्रमारे् 
वाचाव:े- 

9.  शशशब रातील पशुधनास प्रशत शदन, प्रती मोठया पशुधनास 6 शकलोगॅ्रम वाळलेली वरैर् ककवा 15 
शकलोगॅ्रम ओला / शहरवा चारा आशर् आठवड्यातून 3 शदवस 1 शदवसाआड 1 शकलोगॅ्रम पशुखाद्य, 
तसेच प्रशत शदन, प्रशत लहान पशुधनास 3 शकलो गॅ्रम वाळलेली वरैर् ककवा 7.5 शकलोगॅ्रम ओला / 
शहरवा चारा आशर् आठवड्यातून 3 शदवस 1 शदवसाआड अधा शकलोग्रम पशुखाद्य देरे् आवश्यक आहे. 
त्सयाचप्रमारे् शशबीरात दाखल झालेल्ह्या मोठ्या व लहान पशुधनास शपण्यासाठी पुरेशा प्रमार्ात स्वच्छ 
पार्ी उपलब्ध करुन देण्यात याव.े 

3. उक्त शदनाांक 09.01.2019 च्या शासन आदेशासोबतच्या प्रपत्रातील अट क्र. 17 वगळण्यात येत 
आहे. 
4. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताक  201902051449421701 असा आहे. हा आदेश शडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  
          महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 

                            ( अनूप कुमार ) 
                                 शासनाच ेप्रधान सशचव  
प्रत, 

1. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. आयुक्त पशुसांवधधन, महाराष्र  राज्य, पुरे्- 7.  
3. सवध शजल्ह्हाशधकारी (मुांबई व मुांबई उपनगर वगळून) 
4. सवध प्रादेशशक सहआयुक्त पशुसांवधधन, 
5. सवध शजल्ह्हा कोिागार अशधकारी  
6. सवध शजल्ह्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त, 
7. सवध शजल्ह्हा पशुसांवधधन अशधकारी, शजल्ह्हा पशरिद 
8. मा. मांत्री (पदुम) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
9. मा. राज्यमांत्री (पदुम) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई-32. 
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्र- 1/2, मुांबई / नागपूर. 
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) 
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