राज्यात

सुरू

करण्यात

आलेल्या

चारा

छावण्याांमधील पशुधनाची दै नांददन उपस्थिती
नोंद करण्यासाठी सांगणकीय प्रणालीचा वापर
करणे तसेच पशुधनाच्या दै नांददन आहारामध्ये
वाढ करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन दवभाग,
शासन दनणणय क्रमाांक: एससीवाय-2019/प्र.क्र. 30/ म-7,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, दवथतार, मुांबई - 400.032
ददनाांक : 4 मे , 2019.
सांदभण :-

1) महसूल व वन दवभाग, शासन दनणणय, समक्रमाांक, ददनाांक 25.01.2019
2) महसूल व वन दवभाग, शासन दनणणय,समक्रमाांक, ददनाांक 13.02.2019
3) महसूल व वन दवभाग, शासन पत्र, ददनाांक 08.03.2019
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च्या खरीप मोसमात राज्यातील बहु ताांश दजल््ाांमध्ये

पजणन्यमान झालेले असल्याने राज्यातील 22
तालुक्याांव्यदतदरक्त

सरासरीपेक्षा कमी

दजल््ाांमधील 151 तालुक्यात, या 151

222महसुली मांडळाांमध्ये दु ष्ट्काळ तसेच 5449 गावाांमध्ये दु ष्ट्काळसद्दश्य

पदरस्थिती घोदित केलेली आहे.
2.

राज्यात दु ष्ट्काळी पदरस्थितीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा व पाणी

उपलब्धतेबाबतचा गांभीर प्रश्न दनमाण होण्याची शक्यता असल्याने, दु ष्ट्काळग्रथत भागातील जनावराांना
आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी सांदभाधीन क्रमाांक 1 येिील शासन
दनणणयान्वये राज्यातील दु ष्ट्काळी भागात आवश्यकतेनुसार जनावराांना चारा व पाणी उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी जनावराांच्या छावण्या उघडण्यास शासन मान्यता दे ण्यात आली आहे. तसेच सांदभाधीन
क्रमाांक 2 येिील शासन दनणणयान्वये काही सुधारणा करण्यात आलेल्या आहे त. सांदभाधीन क्रमाांक 3
येिील शासन पत्रान्वये प्रदत पशुधन अनुदानाचे दर सुधादरत करण्यात आले आहेत व दु सरी चारा
छावणी उघडण्यास मान्यता दे ण्यबाबत सुधादरत दनकि दनदित करण्यात आले आहेत. चारा छावणी
चालकाांना प्रदत पशुधनाच्या आधारे अनुदान दे य असल्याने चारा छावण्याांमधील पशुधनाची दै नांददन
उपस्थितीची नोंद ठे वणे अत्यांत महत्वाचे आहे. अशी नोंद ठे वण्यासाठी मादहती व तांत्रज्ञानावर आधादरत
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सांगणकीय प्रणालीचा वापर अदनवायण करण्याची बाब तसेच पशुधनाांना दै नांददन अनुज्ञय
े करण्यात
आलेल्या चाऱ्याच्या प्रमाणात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या दवचाराधीन होती.
शासन दनणणय :
चारा छावण्याांमधील पशुधनाची नोंदणी करून पशुधनाच्या सांख्येची दै नांददन नोंद ठे वण्यासाठी
अॅन्राईड मोबाईल ( Android based Mobile ) वर आधादरत प्रणालीचा ( Mobile Application) वापर
चारा छावण्याांना अदनवायण करण्याचा दनणणय शासनाने घेतला आहे. सदर प्रणालीचा वापर
करण्यासांदभातील कायणपध्दती व अांमलबजावणीबाबत पुढीलप्रमाणे सुचना दे ण्यात येत आहेत. त्याांचे
पालन करण्यात यावे.
2.

चारा छावण्याांमध्ये दाखल झालेल्या पशुधनाची नोंदणी करणे व तद्नांतर पशुधन सांख्येची

दै नांददन नोंद ठे वण्यासाठी शौयण टे क्नोसॉफ्ट प्रा.दल. ( Shaurya Technosoft Pvt. Ltd.) या सांथिेने
तयार केलेली प्रणाली (Cattle Camp Management System ) दवनाशुल्क उपलब्ध करून दे ण्यास
सांमती ददलेली आहे. चारा छावण्याांमधील व्यवथिापनामध्ये या प्रणालीचा वापर करण्यासाठी सदर
सांथिेस कोणतेही शुल्क दे ण्याची आवश्यकता नाही.
3.

सदर प्रणाली (Cattle Camp Management System) राज्यात सध्या सुरू असलेल्या व नव्याने

सुरू होणाऱ्या सवण चारा छावण्याांमध्ये अदनवायणपणे वापरण्यात यावी व या प्रणालीच्या माध्यमातून
उपलब्ध होणारी पशुधन सांख्येची नोंद छावणी चालकाांना अनुदान दे ताना वापरण्यात यावी.
4. सदर प्रणालीचा

(Cattle Camp Management System) वापर करण्यासाठी खालील प्रमाणे

कायणवाही करण्यात यावी :
(1)

चारा छावणीमध्ये दाखल झालेल्या व यापुढे दाखल होणाऱ्या पशुधनाची व त्याांच्या
मालकाांची नोंदणी प्रिमत: या प्रणालीमध्ये अॅन्राईड मोबाईल ( Android based Mobile )
च्या आधारे करण्यात यावी.

(2)

चारा छावणी चालकाांनी त्याांच्या छावणीमध्ये दाखल झालेल्या पशुधनाांच्या कानामध्ये बार
कोड असलेले टॅ ग लावून घ्यावेत. यासाठी होणारा खचण छावणी चालकाांनी थवत: करावा.
अशा थवरूपाचे बार कोड असलेले टॅ ग खुल्या बाजारात उपलब्ध होतील.

(3)

सांबांदधत दजल्हादधकारी याांनी शौयण टे क्नोसॉफ्ट प्रा.दल या सांथिेशी सांपकण साधून बार कोड
टॅ गवरील नांबर दु बार वापरला जाणार नाही अशापध्दतीने टॅ गवरील क्रमाांक दनदित
करावेत (Unique Number).
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(4)

त्याचप्रमाणे प्रत्येक चारा छावणी चालकाांनी त्याांच्याकडे अदतदरक्त टॅ ग दे खील उपलब्ध
ठे वावेत व नव्याने दाखल होणाऱ्या पशुधनाांची नोंदणी करून त्याांच्या कानामध्ये बार
कोडे ड टॅ ग लावूनच प्रवेश दे ण्यात यावा.

(5)

सदर बार कोडे ड टॅ ग पशुधनाांच्या कानामध्ये लावण्याची कायणवाही पशुधन अदधकारी
ककवा त्या दवभागाचे प्रदशदक्षत कमणचारी याांचेमार्णत करण्यात यावी. बार कोडे ड टॅ ग
लावण्यासाठी अदतदरक्त मनुष्ट्यबळाची आवश्यकता भासल्यास छावणी चालकाांनी त्याची
व्यवथिा करावी.

(6)

शौयण टे क्नोसॉफ्ट प्रा.दल याांचेकडू न सदर प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे एकददवसीय
प्रदशक्षण चारा छावणी चालकाांचे पयणवक्ष
े क/कमणचारी तसेच महसुल दवभागातील कमणचारी
याांना दजल्हाथतरावर दे ण्यात येईल. चारा छावणीच्या सांचालनामध्ये दै नांददन भूदमका पार
पाडणारे छावणी चालकाांचे पयणवक्ष
े क/कमणचारी तसेच महसुल दवभागातील कमणचारी याांना
सदर प्रदशक्षण अदनवायणपणे दे ण्यात यावे. अशा प्रदशक्षणाची व्यवथिा दजल्हादधकारी याांनी
वरील

सांथिेशी सांपकण साधून तातडीने पूणण करावी. चारा छावण्याांची सांख्या मोठी

असल्यास असे प्रदशक्षण तुकडया (batches) पाडू न पूणण करण्याची कायणवाही
दजल्हादधकारी याांनी करावी.
(7)

प्रणालीच्या (Cattle Camp Management System) वापराचे प्रदशक्षण पूणण झाल्यानांतर
छावणी चालकाांनी त्याांच्या छावणीमध्ये दाखल झालेल्या पशुधनाांची व त्याांच्या मालकाांची
नोंद या सांगणकीय प्रणाली मध्ये करावी. तसेच नवीन दाखल होणाऱ्या पशुधनाांना प्रवेश
दे तेवळ
े ीच त्याांची नोंद सांगणक प्रणाली मध्ये करण्यात यावी.

(8)

या प्रणालीचा वापर करण्यासाठी चारा छावणी चालकाकडे / छावणी सांचलन करणाऱ्या
कमणचाऱ्याकडे अन्राईड बेथड मोबाईल ( Android based Mobile ) असणे आवश्यक
आहे. तसेच त्या मोबाईलवर ईांटरनेट सुदवधा असणेही आवश्यक आहे.

(9)

छावणीतील पशुधनाची दै नांददन सांख्या मोजण्यासाठी मोबाईलवरील अप्लीकेशनचा
(Mobile App) वापर करून प्रत्येक पशुधनाच्या कानातील टॅ गवरील बारकोड थकॅन
करण्यात यावा.

ही कायणवाही ददवसातून एकदा दनयदमतपणे करावी. जेणेकरून

पशुधनाची दै नांददन नोंद होईल.
(10) एखादया छावणीमध्ये पशुधनाची सांख्या जाथत असल्यास बारकोड थकॅन करण्यासाठी
छावणी चालकाांनी एकापेक्षा अदधक मनुष्ट्यबळ व अन्राईड बेथड मोबाईलची व्यवथिा
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करावी. परांतु छावणीतील सवण पशुधनाची दै नांददन नोंदणी या प्रणालीमार्णतच होईल याची
खबरदारी घ्यावी.
(11) या प्रणालीच्या वापरामुळे दजल्हयात सुरू असलेल्या प्रत्येक चारा छावणीमधील पशुधनाची
दै नांददन सांख्या दजल्हादधकारी/तहदसलदार याांना www.charachavani.com या सांकेत
थिळावर उपलब्ध होईल. यासाठी सांबांदधत दजल्हादधकारी व तहदसलदार याांना थवतांत्र
युजर नेम व पासवडण दे ण्यात येईल. सदर युजर नेम व पासवडण दे ण्याची जबाबदारी शौयण
टे क्नोसॉफ्ट प्रा.दल याांची राहील.
(12) चारा छावणी चालकाांना अनुदान प्रदान करताना या प्रणालीमार्णत दनमाण होणाऱ्या
पशुधनाच्या दै नांददन नोंदीचा व त्यानुसार तयार होणाऱ्या अहवालाांचा वापर करण्यात
यावा.
(13) प्रणालीचे प्रदशक्षण, चारा छावणीतील पशुधनाची नोंदणी व

पशुधनाची दैनांददन नोंद

घेण्यास सुरूवात करणे अशी सांपूणण कायणवाही ददनाांक 15 मे, 2019 पयंत पूणण करून
त्यानांतर या प्रणालीचा वापर अदनवायणपणे सुरू करण्यात यावा.
(14) ही प्रणाली राज्यातील चारा छावण्याांसाठी दवनाशुल्क पुरदवणाऱ्या शौयण टे क्नोसॉफ्ट
प्रा.दल. याांचेशी पुढील क्रमाांक व ई मेल वर सांपकण साधण्यात यावा :
सांपकण अदधकारी - श्री सांदीप जगदाळे

5.

दू रध्वनी क्रमाांक

- 020- 24261344, मोबाईल क्रमाांक - 7719041144

ई मेल आयडी

- shauryatechnosoftpune@gmail.com

छावणीत दाखल झालेल्या मोठया व लहान पशुधनास प्रदतददन दयावयाच्या चाऱ्याचे प्रमाण

सांदभाधीन क्रमाांक 1 येिील शासन दनणणयान्वये दनदित करण्यात आले आहे . चारा छावणी चालकाांना
दे य असलेल्या प्रदत पशुधनाच्या अनुदानामध्ये ददनाांक 1.4.2019 पासून रू 90/- प्रदत मोठे जनावर
प्रदतददन व रू 45/- प्रदत लहान जनावर प्रदतददन अशी वाढ करण्यात आलेली आहे. दु ष्ट्काळी
पदरस्थिती दवचारात घेता दै नांददन पोिण व्यवस्थित होवून चारा छावण्याांमध्ये दाखल होणाऱ्या
पशुधनाांची रोग प्रदतकारक शक्ती आदण उत्पादन क्षमता कायम राहण्याकदरता त्याांना योग्य आहार दे णे
गरजेचे असल्याने हे प्रमाण खालील प्रमाणे सुधादरत करण्यात येत आहे. सुधादरत प्रमाणानुसार चारा
दे ण्याची कायणवाही करण्यात यावी.
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चाऱ्याचा प्रकार
दहरवा चारा, ऊसाचे वाडे ,

मोठे जनावरे

लहान जनावरे

पुवीचे प्रमाण

सुधादरत प्रमाण

पुवीचे प्रमाण

सुधादरत प्रमाण

15 दक.ग्रॅ.

12 दक.ग्रॅ

7.5 दक.ग्रॅ.

9 दक.ग्रॅ.

ऊस
6. सदर शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201905021054574119 असा आहे. हा
शासन दनणणय दडजीटल थवाक्षरीने साांक्षदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Subhash Hanmant
Umaranikar

Digitally signed by Subhash Hanmant Umaranikar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and Forest
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d5ea2bb9565eeb9b02d583f130371941a03fc5d98df65d3da
afe66960a165024,
serialNumber=596a24adfcfcd3edb4245812c0eaccecdf4de3ec6a308
b42a682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant Umaranikar
Date: 2019.05.06 11:01:00 +05'30'

(सु .ह.उमराणीकर)
उपसदचव, महसूल व वन दवभाग
प्रदत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
2. सवण सन्माननीय दवधानसभा सदथय / दवधानपदरिद सदथय
3. मुख्य सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
4. अपर मुख्य सदचव (दवत्त्त), मांत्रालय, मुांबई
5. प्रधान सदचव (पदु म), कृदि व पदु म दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. आयुक्त पशुसांवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
7. दवभागीय आयुक्त (सवण)
8. दजल्हादधकारी (सवण)
9. मा.मांत्री (मदत व पूनवणसन) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
10. मा. राज्यमांत्री (मदत व पूनवणसन) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
11. मा.मांत्री ( पदु म) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
12. मा.राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
13. प्रादे दशक सहआयुक्त पशुसांवधणन (सवण)
14. दजल्हा पशुसव
ां धणन उपआयुक्त (सवण)
15. सवण दजल्हा पशुसांवधणन अदधकारी
12. सांचालक, शौयण टे क्नोसॉफ्ट प्रा. दल. 294/1/2/4, आदशण नगर, सहकार भवन, सातारा
रोड, पुणे - 411037
17. दनवड नथती, म-7
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