सन 2018-19 मध्ये शासनाने दु ष्काळ जाहिर
केलेल्या भागात शेळी मेंढी साठी छावण्या सुरु
करण्याबाबत.

मिाराष्र शासन
मिसूल व वन हवभाग,
शासन पूरक पत्र क्र.एससीवाय-2019/प्र.क्र.177/म-7
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, हवस्तार, मुंबई-400.032
हदनांक : 31 मे, 2019.
वाचा- 1.मिसुल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्रमांक एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 हद.31.10.2018
2.मिसुल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्रमांक एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 हद.6.11.2018
3. मिसुल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्रमांक एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 हद.8.1.2019
4. मिसुल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्रमांक एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7 हद.25.1.2019
5. मिसुल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्रमांक एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7 हद.13.2.2019
6. मिसुल व वन हवभागाचा शासन हनर्णय क्रमांक एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7 हद.4.5.2019
शासन पूरक पत्र वाचा- 4 येथील हद.25.01.2019 च्या शासन हनर्णयातील दु ष्काळग्रस्त भागात जनावरांच्या छावण्या सुरु
करण्यासाठी हवहित केलेल्या अटी व शती मधील अट क्र. 27 नंतर खालीलप्रमार्े वाचावे :28.

राज्यातील सोलापूर, सातारा, सांगली, उस्मानाबाद, बीड, जळगाव,पुर्े व अिमदनगर

या 08

हजल्ियात शेळया व मेंढयांना चारा व पार्ी उपलब्ध िोण्याच्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार शेळया- मेंढयांच्या
छावण्या उघडण्यात याव्यात.
28 (अ) छावर्ीत दाखल झालेल्या प्रहत शेळी /मेंढी साठी प्रहतहदन रु.25/- (अक्षरी रुपये पंचवीस मात्र)
अनुदान अनुज्ञेय असेल.
28 (आ) पशुपालकांना शेळया-मेंढया छावर्ीत दाखल करण्यासाठी शेळया-मेंढयांच्या संख्येवर कोर्तीिी
मयादा रािर्ार नािी.
28(इ) छावर्ीतील शेळया मेंढयांना खालीलप्रमार्े प्रहतहदन हिरवा /वाळलेला चारा व पशुखाद्य दे ण्यात यावे.
शेळया मेंढयांना दे ण्यात येत असलेल्या चारा व पशुखाद्याची नोंद नोंदविीमध्ये ठे वण्यात यावी.
अ.क्र.

चाऱ्याचा प्रकार

प्रहत शेळी / मेंढी

1

2

3

1.

हिरवा चारा

3 हक.ग्रॅ.

2.

वाळलेला चारा

1 हक.ग्रॅ.

3.

पशुखाद्य (आठवडयातून 3 हदवस 1 हदवसाआड)

200 ग्रॅम

(हिरव्या वैरर्ीमध्ये ऊस ककवा ऊसाचे वाडे दे ण्यात येवू नयेत. हिरवी वैरर् उपलब्ध नसल्यास प्रहत शेळी- मेंढी
2.0हक.ग्रॅ. मुरघास दे ण्यात यावे.)
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28(ई) छावर्ीत दाखल झालेल्या शेळया-मेंढयांच्या संरक्षर्ासाठी शेळया-मेंढयांच्या मालकांनी (संरक्षक जाळे )
आर्र्े बंधनकारक रािील.
28(उ) छावर्ीमध्ये दाखल झालेल्या शेळया- मेंढयांसाठी प्रहतहदन 3ते 4 हलटर प्रहत शेळी / मेंढी हपण्यासाठी
स्वच्छ पार्ी उपलब्ध करुन दे ण्यात यावे.
सदर शासन पूरक पत्र कृहष, पशुसंवधणन, दु ग्धव्यवसाय हवकास व मत्स्यव्यवसाय हवभागाच्या सिमतीने
हनगणहमत करण्यात येत आिे.
सदर शासन पूरक पत्र मिाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 201905311521456419 असा आिे .िे पूरक पत्र हडजीटल
स्वाक्षरीने सांक्षहकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्राचे राज्यपाल यांच्या 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=d5ea2bb9565eeb9b02d583f130371941a03fc5d98df6
5d3daafe66960a165024,
serialNumber=596a24adfcfcd3edb4245812c0eaccecdf4de3ec6
a308b42a682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant
Umaranikar
Date: 2019.05.31 15:28:05 +05'30'

(सु .ि.उमरार्ीकर)
उपसहचव, मिसूल व वन हवभाग
प्रहत,

1. मा.राज्यपाल यांचे सहचव, राजभवन, मुंबई.
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा.मंत्री (मदत व पूनवणसन) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
4. मा. राज्यमंत्री (मदत व पूनवणसन) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. मा.मंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
6. मा.राज्यमंत्री (पदु म) यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
7. सवण हवधानसभा सदस्य / हवधानपहरषद सदस्य
8. मा.मुख्य सहचव यांचे उप सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
9. सहचव (मदत व पुनवणसन), मिसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
10. प्रधान सहचव, (पदु म), कृहष व पदु म हवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
11. सहचव, (कृहष), कृहष व पदु म हवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
12. आयुक्त पशुसंवधणन, मिाराष्र राज्य, औंध, पुर्े
13. आयुक्त कृहष, मिाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुर्े
14. हवभागीय आयुक्त (सवण)
15. हजल्िाहधकारी (सवण)
16. मुख्य कायणकारी अहधकारी, हजल्िा पहरषद (सवण)
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1७.प्रादे हशक सिआयुक्त पशुसंवधणन (सवण)
1८.हजल्िा पशुसंवधणन उपआयुक्त (सवण)
19.सवण हजल्िा पशुसंवधणन अहधकारी (सवण)
20. हनवड नस्ती.कायासन म-7, मदत व पुनवणसन
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