दु ष्काळग्रस्त तालुक्यातील गोशाळाांमध्ये पशुधनाकरीता
राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर
कॅम्प) सुरू करण्याच्या प्रयोजनार्थ पशुसांवधथन शवभागास
रूपये 18.19 कोटी शनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत.
महाराष्र शासन
महसूल व वन शवभाग
शासन शनर्थय क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.175/म-7,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, शवस्तार, मुांबई-400 032.
शदनाांक : 01 जून, 2019
वाचा :- 1. महसूल व वन शवभाग, शासन शनर्थय क्र.एससीवाय-2018 / प्र.क्र.89 / म-7, शद. 31.10.2018.
2. कृशि व पदु म शवभाग, शासन शनर्थय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.17/पदु म-3, शद. 9.1. 2019
3. महसुल व वन शवभाग, शासन शनर्थय क्र.एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7, शद. 14.02.2019
4. कृशि व पदु म शवभाग, शासन शनर्थय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.50/पदु म-3, शद. 5.2.2019
5. कृशि व पदु म शवभाग, शासन शनर्थय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.49/पदु म-3, शद. 6.2.2019
6. कृशि व पदु म शवभाग, शासन शनर्थय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.50/पदु म-3, शद. 5.2.2019
7. कृशि व पदु म शवभाग, शासन शनर्थय क्र. पशवआ-1019/प्र.क्र.65/पदु म-3, शद. 1.3.2019
प्रस्तावना सन 2018 च्या खरीप मोसमात राज्यातील बहु ताांश शजल्ह्ाांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पजथन्यमान
झालेले असल्हयाने, शासनाने वाचा- 1 येर्े नमुद शासन शनर्थयान्वये राज्यातील 26 शजल्ह्ाांमधील 151
तालुक्यात, दु ष्काळ घोशित केला आहे.
राज्यात दु ष्काळी पशरस्स्र्तीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असर्ारा चारा व पार्ी
उपलब्धतेबाबतचा गांभीर प्रश्न नजीकच्या कालावधीत शनमार् होण्याची शक्यता असल्हयाने, दु ष्काळग्रस्त
भागातील जनावराांना आवश्यक असलेल्हया चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना
सांदभात शद. 3 जानेवारी, 2019 रोजी पार पडलेल्हया मांशत्रमांडळ उपसशमतीच्या बैठकीत राज्यात सुरू असलेल्हया
गोरक्षर् सस्र्ाांमध्ये चारा छावण्या सुरू करून इच्छु क शेतक-याांनी त्याांची जनावरे ठे वण्यास आवाहन करावे.
त्यानुसार इच्छू क शेतक-याांनी त्याांची जनावरे अशा गोरक्षर् सांस्र्ामध्ये ठे वल्हयास अशा सांस्र्ेस प्रचशलत
शनयमानुसार SDRF अांतगथत शवशहत केलेल्हया दराप्रमार्े अनुदान दे ण्यात यावे. त्यासाठी पदु म शवभागाने
आवश्यक रकमेची मागर्ी मदत व पुनवथसन शवभागाकडे करावी. असा शनर्थय घेण्यात येऊन औरां गाबाद,
उस्मानाबाद, जालना, बीड व परभर्ी या पाच शठकार्ी गोरक्षर् सांस्र्ामध्ये चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत
शवचार करण्यात यावा असे ठरले.
त्यानुसार पशुसांवधथन शवभागाच्या वाचा-2 येर्े नमूद शासन शनर्थयान्वये मराठवाड्यातील उस्मानाबाद,
जालना, बीड, परभर्ी व औरां गाबाद या 5 दु ष्काळग्रस्त शजल्ह्ामध्ये गोवधथन गोवांश सेवा केंद्र या योजनेंतगथत
ज्या गोशाळाांना रूपये. 1.00 कोटीचे अनुदानासाठी शनवड करण्यात आलेली आहे ककवा अनुदान मांजूर
करण्यात आलेले आहे, अशा गोशाळाांमध्ये प्रायोशगक तत्वावर त्या पशरसरातील पशुधनासाठी पशुधन राहत व
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चारा शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) उस्मानाबाद, जालना, बीड, परभर्ी व औरां गाबाद या 5
शजल्ह्ातील 6 गोशाळे मध्ये सुरू करण्याचा शनर्थय घेण्यात आला आहे . सदर शनर्थयानुसार या 6 गोशाळाांसाठी
पशुसांवधथन शवभागास प्रर्म टप्पप्पयात रूपये 10.00 कोटी शनधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला होता. या 10 कोटी
शनधीपैकी रूपये 5.47 कोटी एवढा शनधी खचथ झाला असून उवथशरत 4.53 कोटी शनधी शदनाांक 31 माचथ, 2019
रोजी शासनास समर्पपत करण्यात आला आहे.
पशुसांवधथन शवभागाने आता उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभर्ी, औरां गाबाद, अहमदनगर व कहगोली
या 7 शजल्ह्ातील 8 चारा छावण्याांकशरता एकुर् रूपये 18.19 कोटी रूपयाांची मागर्ी केलेली आहे . त्यानुसार
पशुसांवधथन शवभागाकडू न प्राप्पत झालेल्हया प्रस्तावानुसार पशुसांवधथन शवभागामाफथत उस्मानाबाद, बीड, जालना,
परभर्ी, औरां गाबाद, अहमदनगर व कहगोली या 7 शजल्ह्ात सुरू करण्यात आलेल्हया 8 पशुधन राहत व चारा
शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) प्रयोजनार्थ एकुर् रूपये 18.19 कोटी शनधी मदत व पुनवथसन
शवभागाकडू न उपलब्ध करून दे ण्याची बाब शवचाराधीन होती.
शासन शनर्थयपशुसांवधथन शवभागामाफथत उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभर्ी, औरां गाबाद, अहमदनगर व कहगोली या
7 शजल्ह्ात सुरू करण्यात आलेल्हया 8 पशुधन राहत व चारा शशबीर (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) या
प्रयोजनासाठी पशुसांवधथन शवभागास एकुर् रूपये 18.19 कोटी शनधी मदत व पुनवथसन शवभागाकडू न उपलब्ध
करून दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

पशुधन राहत व चारा शशबीरास (कॅटल शरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) बाबत महसुल व वन शवभाग, शासन

शनर्थय शदनाांक 25.01.2019, शासन पत्र शदनाांक 8 माचथ, 2019 व शासन शनर्थय शदनाांक 16 मे, 2019 मध्ये
शवशहत केलेल्हया दराने अनुदान दे ण्यात यावे. उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला शनधी याच प्रयोजनासाठी खचथ
करावा व 30 जून, 2019 नांतर या शनधीचे खचाचे लेखे या शवभागास उपलब्ध करून ्ावेत. शदनाांक 30 जून,
2019 पयंत सांपर्
ू थ रक्कम खचथ होर्ार नसल्हयास शवशहत कालावधीत खचथ होवू न शकर्ारी तरतूद या शवभागास
समर्पपत करावी.
3.

उपरोक्त मांजूर करण्यात येत असलेल्हया रूपये 18.19 कोटी पैकी चारा छावर्ी चालकाांना प्रशत मोठे

जनावर रूपये 70/- प्रशतशदन व छोटे जनावर रूपये 35/- प्रशतशदन या दराने अनुदान देण्यासाठी रूपये 13.38
कोटी इतका शनधी लेखाशशिथ “2245- नैसर्पगक आपत्तीच्या शनवारर्ासाठी सहाय्य-01 अविथर्-101 अनुग्रह
सहाय्य (91) राज्य आपशत्त प्रशतसाद शनधीच्या मानकानुसार खचथ (91) (03) जनावराांच्या छावण्याांमध्ये चारा,
पार्ी, औिध याांचा पुरवठा व छावण्यापयंत वाहतुकीचा खचथ (अशनवायथ), 31, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (2245
0075) या लेखाशशिाखाली खची घालण्यात यावा. तसेच चारा छावर्ीतील जनावराांसाठी राज्य शासनाने
शदनाांक 1 एशप्रल, 2019 व शदनाांक 15 मे, 2019 पासून अनुज्ञेय केलेल्हया वाढीव दराने ( रूपये 20 अर्वा रूपये
30 प्रशत मोठे जनावर व रूपये 10 अर्वा रूपये 15 प्रशत छोठे जनावर) अनुदान दे ण्यासाठी रूपये 4.81 कोटी
इतका शनधी लेखाशशिथ मागर्ी क्र. सी-6, 01, अविथर्, 101 अनुग्रह सहाय्य (92), राज्य आपत्ती प्रशतसाद
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शनधीच्या मार्काव्यशतशरक्त खचथ, (92) (07) वैरर् पुरवठा (अशनवायथ) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (2245
2149) या लेखाशशिाखाली खची घालण्यात यावा. सदरहू खचथ 2019-20 या शवत्तीय विासाठी मांजुर करण्यात
आलेल्हया अनुदानातुन भागशवण्यात यावा.
4.

सदर शासन शनर्थय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201906011553259919 असा आहे . हा शासन शनर्थय
शडजीटल स्वाक्षरीने साांक्षशकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Subhash Hanmant
Umaranikar
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08b42a682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant Umaranikar
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( सु. ह.उमरार्ीकर )
उप सशचव, महसूल व वन शवभाग
प्रशत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सशचव, राजभवन, मुांबई.
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सशचव , मांत्रालय, मुांबई.
3. सवथ शवधानसभा सदस्य / शवधानपशरिद सदस्य
4. मा.मुख्य सशचव याांचे उप सशचव, मांत्रालय, मुांबई.
5. सशचव (मदत व पुनवथसन), महसूल व वन शवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. प्रधान सशचव, (पदु म), कृशि व पदु म शवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. सशचव, (कृशि), कृशि व पदु म शवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8. आयुक्त पशुसांवधथन, महाराष्र राज्य, औांध, पुर्े
9. आयुक्त कृशि, महाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुर्े
10. शवभागीय आयुक्त (सवथ)
11. शजल्हहाशधकारी (सवथ)
12. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्र 1/2, मुांबई/नागपूर.
13. मुख्य कायथकारी अशधकारी, शजल्हहा पशरिद (सवथ)
13. प्रादे शशक सहआयुक्त पशुसांवधथन (सवथ)
14. शजल्हहा पशुसांवधथन उपआयुक्त (सवथ)
15. सवथ शजल्हहा पशुसांवधथन अशधकारी (सवथ)
16. गट शवकास अशधकारी, पांचायत सशमती (सवथ)
17. शवशत्तय सल्लागार व सहसशचव, मदत व पुनवथसन, नवीन प्रशासकीय भवन,मुांबई
18. मा.मांत्री (मदत व पूनवथसन) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई.
19. मा. राज्यमांत्री (मदत व पूनवथसन) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई.
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20 . मा.मांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई.
21. मा.राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सशचव, मांत्रालय, मुांबई
22. मदत व पुनवथसन शवभागातील कायासने ( क्रमाांक 3 /11 /आव्यप्र-1)
21. शनवड नस्ती, म-7.
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