
राज्यात दुष्काळ जाहहर केलले्या क्षते्रात सुरु 
करण्यात आलले्या चारा छावण्यातील 
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शासन हनणणय क्रमाांकः टांचाई 201९/प्र.क्र. ०३/पापु-14 
जी. टी. रुग्णालय सांकुल, 7 वा मजला, 

मांत्रालय, मुांबई 400 001 
तारीख: 31 मे , 201९  

वाचा :-  
1) शासन हनणणय, पा.पु. व स्व. हव., क्रमाांकः टांचाई 201८/प्र.क्र. २०/पापु-14, हदनाांक १४ 

फेब्रवारी, 201८. 
2) शासन पहरपत्रक, पा.पु. व स्व. हव., क्रमाांकः टांचाई 201८/प्र.क्र. २०/पापु-14, हदनाांक 

१४ फेब्रवारी, 201९.  
3) शासन पहरपत्रक, पा.पु. व स्व. हव., क्रमाांकः टांचाई 201८/प्र.क्र. ०३/पापु-14, हदनाांक 

२३ मे, 201९. 
प्रस्तावाना :-  

मा. मांत्री, मदत व पुनवणसन याांच्या अध्यक्षतेखालील मांहत्रमांडळ उप सहमतीची बैठक क्रमाांक-१५ 
हदनाांक  २८ मे, २०१९ रोजी सांपन्न झाली. राज्यातील दुष्काळाच्या अनुषांगाने राबहवण्यात येत असलेल्या 
हवहवध उपायययोजनाांचा प्रामुख्याने पाणी टांचाई, चारा टांचाई व चार छावण्या  इत्यादी उपाययोजनाचा 
सदर बैठकीत आढावा घेण्यात आला.  या बैठकीमध्ये  राज्यात सुरु करण्यात आलेल्या चारा 
छावण्यातील जनाांवरासाठी शासकीय टँकरद्वारे अथवा शासकीय टँकर पुरवठादारा माफण त पाणी 
पुरवठा करण्याबाबत  हनणणय घेण्यात आला.  त्यानुषांगाने शासन हनणणय हनगणहमत करावयाची बाब 
हवचाराधीन होती.  
 
शासन हनणणय :-  

राज्यातील दुष्काळाच्या अनुषांगाने राबहवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाांच्या अनुषांगाने 
राज्यात सुरु करण्यात आलेल्या चारा छावण्यातील जनाांवरासाठी शासकीय टँकरद्वारे अथवा 
शासकीय टँकर पुरवठादारा माफण त पाणी पुरवठा करण्याबाबत  हनणणय घेण्यात आला.  त्यानुसार चारा 
छावण्याांतील जनावराांना आवश्यक हपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा शासकीय पाणी पुरवठा यांत्रणेच्याद्वारे 
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करण्यात यावा. चारा छावणीत असलेल्या जनावराांच्या सांख्येनुसार पाण्याची आवश्यकता पहरगहणत 
करुन सांबांहधत गावाच्या मागणीत समाहवष्ट करावी. त्यानुसार छावणीकहरता तसेच गावाकहरता टँकर 
फे-याांची हवभागणी करुन त्याप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यात यावा.   
2.       याबाबत होणारा खचण मागणी क्र. सी-6, 2245 नैसर्गगक आपत्तीच्या हनवारणासाठी सहाय्य, 01-
अवषणण, 102 हपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, 91 - राज्य आपत्ती प्रहतसाद हनधीच्या मानकानुसार खचण, 
(91)(01) हपण्याच्या पाण्याच्या आकस्स्मक हनकडीच्या पुरवठा (22450093) (दत्तमत) (वतेनेत्तर) - 31, 
सहाय्यक अनुदाने या लेखाहशषाखालील तरतूदीमधून भागहवण्यात यावा व त्याखाली अांहतमत: खची 
टाकण्यात यावा.       
३.       हा शासन हनणणय, मा. मांत्री, मदत व पुनवणसन याांच्या अध्यक्षतेखालील मांहत्रमांडळ उप सहमतीची 
बैठक क्रमाांक-१५ हदनाांक  २८ मे, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या हनणणया नुसार 
हनगणहमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन हनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201905311230153928 असा आहे. हा आदेश 
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.       
 

   
 
              ( य. टे. पाडवी ) 
 उप सहचव, महाराष्र शासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याांचे सहचव,  
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे सहचव,  
3. सवण मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजगी सहचव,  
4. मुख्य सहचव, महाराष्र शासन, मांत्रालय, मुांबई-32,  
5. प्रधान सहचव, हवत्त हवभाग/हनयोजन हवभाग व  ग्रामहवकास हवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
6. प्रधान सहचव ( पशुसांवधणन)  कृषी व पशुसांवधणन हवभाग, मांत्रालय,  मुांबई 
7. सहचव, महसूल व वनहवभाग (मदत व पुनणवसन), मांत्रालय, मुांबई-32, 
8. सदस्य सहचव, महाराष्र जीवन प्राहधकरण, मुांबई, 
9. हवभागीय आयुक्त, (सवण) 
10.  हजल्हाहधकारी (सवण), 
11.  हजल्हा पहरषदाांचे मुख्य कायणकारी अहधकारी, (सवण), 
12.  कायणकारी अहभयांता (सवण) ग्रामीण पाणी पुरवठा हजल्हा पहरषद 
13. हनवड नस्ती (पापु-14).  
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