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प्रस्तावना - 

सन  2018  च्या खरीप हंगामात राज्यातील हजल््ामंध्ये  सरासरीपेक्षा कमी पजणन्यमान झालेले 
असल्याने, शासनाने राज्यातील 26 हजल््ामंधील  151 तालुक्यात, या  151 तालुक्यावं्यहतहरक्त  268 
महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ तसेच,या क्षते्राव्यहतहरक्त राज्यातील 931 गावांमध्ये दुष्काळसद्दश्य पहरस्स्िती 
घोहित केलेली आहे. राज्यात दुष्काळी पहरस्स्ितीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असर्ारा चारा व 
पार्ी उपलब्धतेबाबतचा गंभीर प्रश्न नजीकच्या कालावधीत हनमार् होण्याची शक्यता असल्याने, दुष्काळग्रस्त 
भागातील जनावरांना आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी महसुल मंडळ स्तरावर 
जनावराचं्या चारा छावण्या उघडण्याबाबत संदभाधीन शासन हनर्णयान्वये सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.  या 
धोरर्ामध्ये  पुढीलप्रमारे् सुधारर्ा करण्यात येत आहे.  

शासन हनर्णय - 

 संबंहधत हजल्हाहधकारी यांनी हजल्हयातील मोठया व लहान पशुधन संख्येस अनुसरुन, पशुधनासाठी 
वगेवगेळया हनयहमत योजनामंधून 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 पशुधनाची संख्या हवचारात घेवून  
चारा छावण्या सुरु करण्याच्या आवश्यकतेबाबत खात्री करुनच एका महसुल मंडळामध्ये एकापेक्षा अहधक चारा 
छावण्या उघडण्याची गरज असल्याची हजल्हाहधकाऱ्याचंी खात्री पटल्यास एका महसूल मंडळामध्ये एकापेक्षा 
अहधक चारा छावण्या उघडण्याची कायणवाही करावी. महसुल मंडळामध्ये एकापेक्षा अहधक चारा छावण्या म्हर्जे 
महसुल मंडळातील अन्य गावात देखील चारा छावण्या सुरू कररे्ची मुभा राहील.    
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2.  शासनाचे अनुदानाहशवाय सुरू होर्ाऱ्या/असलेल्या सेवाभावी/स्वयंसेवी संस्िाच्या चारा छावण्यांसाठी 
जनावराचं्या संख्येची  कमाल मयादा राहर्ार नाही. 

3.  नव्याने जनावराचं्या चारा छावण्या मंजूर करताना हजल्हाहधकारी यानंी संबंहधत हजल्हयाचे पालकमंत्री याचंी 
संमती प्राप्त करून घ्यावी. 

4. संदभाधीन शासन हनर्णयातील पहरच्छेद क्रमाकं 2 चे उपपहरच्छेद क्रमाकं 24 रद्द करण्यात येत असून 
जनावराचं्या चारा छावण्या संदभात स्िाहनक पातळीवर हजल्हाहधकारी याचंे स्तरावर योग्य ते नमुने  तयार 
करून ते वापरण्यात यावते.   

5. सदर शासन हनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात 
आल े असून त्याचा साकेंताकं क्रमाकं 201902131111079019 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 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11.  हवभागीय आयुक्त (सवण) 
12.  हजल्हाहधकारी (सवण)  
13. मुख्य कायणकारी अहधकारी, हजल्हा पहरिद (सवण) 
13. प्रादेहशक सहआयुक्त पशुसंवधणन (सवण) 
14. हजल्हा पशुसंवधणन उपआयुक्त (सवण)  
15. सवण हजल्हा पशुसंवधणन अहधकारी (सवण)  (प्रशासकीय हवभागामाफण त ) 
16. गट हवकास अहधकारी, पंचायत सहमती (सवण) (प्रशासकीय हवभागामाफण त) 
17. हवहिय 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 
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