सन 2018-19 मध्ये शासनाने दु ष्काळ जाहिर
केलेल्या भागात सुरू केलेल्या जनावराांच्या चारा
छावणयाांमधील हकमान जनावराांची सांख्या हशथील
करणयाबाबत.
मिाराष्र शासन
मिसूल व वन हवभाग,
शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, हवस्तार, मुांबई-400 032.
हदनाांक : 1 जून, 2019.
वाचा :- 1. मिसूल व वन हवभाग, शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2019/ प्र.क्र.30/ म-7, हद. 25.1.2019.
2. मिसूल व वन हवभाग, शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2019/ प्र.क्र.30/ म-7, हद. 13.2.2019.
3. मिसूल व वन हवभाग, शासन पत्र, समक्रमाांक, हदनाांक 08.03.2019
4. मिसूल व वन हवभाग, शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2019/ प्र.क्र.30/ म-7, हद. 04.05.2019.
5. मिसूल व वन हवभाग, शासन हनर्णय क्र.एससीवाय-2019/ प्र.क्र.30/ म-7, हद. 16.05.2019.
प्रस्तावना सन 2018 च्या खरीप मोसमात राज्यातील बिु ताांश हजल््ाांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पजणन्यमान
झालेले असल्याने राज्यातील 26 हजल््ाांमधील 151 तालुक्यात, या 151 तालुक्याांव्यहतहरक्त 268मिसुली
मांडळाांमध्ये दु ष्काळ तसेच 5449 गावाांमध्ये दु ष्काळसद्दश्य पहरस्स्थती घोहित केलेली आिे .
2.

राज्यात दु ष्काळी पहरस्स्थतीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असर्ारा चारा व पार्ी

उपलब्धतेबाबतचा गांभीर प्रश्न हनमार् िोणयाची शक्यता असल्याने, दु ष्काळग्रस्त भागातील जनावराांना
आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करणयासाठी सांदभाधीन क्रमाांक 1 येथील शासन हनर्णयान्वये
राज्यातील दु ष्काळी भागात आवश्यकतेनुसार जनावराांना चारा व पार्ी उपलब्ध करुन दे णयासाठी जनावराांच्या
छावणया उघडणयास शासन मान्यता दे णयात आली आिे . तसेच सांदभाधीन क्रमाांक 2 येथील शासन हनर्णयान्वये
कािी सुधारर्ा करणयात आलेल्या आिे त. सांदभाधीन क्रमाांक 3 येथील शासन पत्रान्वये पशुधन अनुदानाचे दर
सुधाहरत करणयात आले आिे त व दु सरी चारा छावर्ी उघडणयास मान्यता दे णयाबाबत सुधाहरत हनकि हनहित
करणयात आले आिे त.
सांदभाधीन शासन हनर्णय क्र. 1 अनुसार दु ष्काळग्रस्त भागात जनावराांच्या छावणया सुरू करणयासाठी
अटी व शती हवहित करणयात आल्या आिे त. त्यातील अट /शतण क्र. 2 “जनावराांची छावर्ीमध्ये हकमान 300 व
कमाल 500 जनावरे दाखल करून घेणयात यावीत. मात्र वेळॊवेळी पहरस्स्थतीचे अवलोकन करून, व आढावा
घेऊन, प्रकरर्परत्वे आवश्यकता असल्यास , छावर्ीतील जनावराांची सांख्या हकमान 250 पयंत हशहथल
करणयाचे अहधकार सांबहां धत हजल्िाहधकारी याांना राितील” अशी आिे . तद्नांतर कमाल जनावराांची सांख्या
3000 पयंत वाढहवणयात आली आिे . चारा छावर्ीसाठी हकमान 250 जनावराांची अट असली तरीिी
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गावस्तरावर चारा छावणया उघडणयास परवानगी दे णयात आल्यामुळे हकमान 250 जनावराांची अट सवणच
हठकार्ी पूर्ण िोईल याची खात्री दे ता येर्ार नािी. त्यामुळे अशा चारा छावणयाांना अनुदानापासून वांहचत रिावे
लागेल. त्यामुळे चारा छावर्ीची हकमान 250 जनावराांपयंत सांख्येची अट आर्खी हशथील करणयाचे अहधकार
हजल्िाहधकारी याांना दे णयाची बाब शासनाच्या हवचाराधीन िोती. त्यानुिांगाने खालीलप्रमार्े शासन हनर्णय
हनगणहमत करणयात येत आिे.
शासन हनर्णयदु ष्काळी भागात जनावराांना चारा व पार्ी उपलब्ध िोणयाच्या अनुिांगाने जनावराांची छावर्ीमध्ये हकमान
300 व कमाल 3000 जनावरे दाखल करून घेणयात यावीत. मात्र वेळॊवेळी पहरस्स्थतीचे अवलोकन करून, व
आढावा घेऊन, प्रकरर्परत्वे आवश्यकता असल्यास , छावर्ीतील जनावराांची सांख्या हकमान 250 पयंत
हशहथल करणयाचे अहधकार सांबहां धत हजल्िाहधकारी याांना दे णयात आले िोते. सदर अट आर्खी हशहथल करून
छावर्ीतील जनावराांची सांख़्या हकमान 150 पयंत हशहथल करणयाचे अहधकार सांबहां धत हजल्िाहधकारी याांना
दे णयात येत आिेत.
2.

सदर शासन हनर्णय मिाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करणयात आले असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201906011550234219 असा आिे . िा शासन हनर्णय
हडजीटल स्वाक्षरीने साांक्षहकत करुन काढणयात येत आिे.
मिाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Subhash Hanmant
Umaranikar
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(सु. ि.उमरार्ीकर)
उपसहचव, मिसूल व वन हवभाग
प्रहत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सहचव, राजभवन, मुांबई.
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सहचव , मांत्रालय, मुांबई.
3. सवण हवधानसभा सदस्य / हवधानपहरिद सदस्य
4. मा.मुख्य सहचव याांचे उप सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
5. प्रधान सहचव, (पदु म), कृहि व पदु म हवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. सहचव, (कृहि), कृहि व पदु म हवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. आयुक्त पशुसांवधणन, मिाराष्र राज्य, औांध, पुर्े
8. आयुक्त कृहि, मिाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुर्े
9. हवभागीय आयुक्त (सवण)
10. हजल्िाहधकारी (सवण)
11. मुख्य कायणकारी अहधकारी, हजल्िा पहरिद (सवण)
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13. प्रादे हशक सिआयुक्त पशुसांवधणन (सवण)
14. हजल्िा पशुसांवधणन उपआयुक्त (सवण)
15. सवण हजल्िा पशुसांवधणन अहधकारी (सवण)
16. हवहिय सल्लागार व सिसहचव, मदत व पुनवणसन, नवीन प्रशासकीय भवन,मुांबई
17. मा.मांत्री (मदत व पूनवणसन) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
18. मा. राज्यमांत्री (मदत व पूनवणसन) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
19 . मा.मांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
20. मा.राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई
21. मदत व पुनवणसन हवभागातील कायासने ( म-11 )
22. हनवड नस्ती, म-7
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