सन 2018-19 मध्ये शासनाने दु ष्काळ जाहिर
केलेल्या भागात सुरू केलेल्या जनावराांच्या चारा
छावण्या हदनाांक 1 ऑगस्ट, 2019 पयंत सुरू
ठे वणेबाबत.
मिाराष्र शासन
मिसूल व वन हवभाग,
शासन हनणणय क्र.एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
हदनाांक : 6 जुल,ै 2019.
सांदभण :- 1. मिसूल व वन हवभागाचा शासन हनणणय क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, हद. 31.10.2018.
2. मिसूल व वन हवभागाचा शासन हनणणय क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, हद. 06.11.2018
3. मिसूल व वन हवभागाचा शासन हनणणय क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, हद. 08.01.2019
4. मिसूल व वन हवभागाचा शासन हनणणय क्र.एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7, हद. 25.01.2019
5. मिसूल व वन हवभागाचा शासन हनणणय क्र.एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7, हद. 26.06.2019
प्रस्तावना राज्यात दु ष्काळी पहरस्स्ितीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा व पाणी
उपलब्धतेबाबतचा गांभीर प्रश्न नजीकच्या कालावधीत हनमाण िोण्याची शक्यता असल्याने, दु ष्काळग्रस्त
भागातील जनावराांना आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी सांदभाधीन क्र. 4 येिील शासन
हनणणयान्वये जनावराांच्या चारा छावण्या उघडण्यास परवानगी दे ण्यात आली आिे . सदर शासन हनणणयातील
पहरच्छे द क्रमाांक 2 (26) नुसार, जनावराांच्या छावण्या हदनाांक 30 जून, 2019 पयंत चालू ठे वण्यात याव्यात. िी
मुदत सांपण्यापूवी 15 हदवस अगोदर 2019 च्या खरीप मोसमात झालेले पजणन्यमान व चा-याची झालेली
उपलब्धतता हवचारात घेवून चारा छावण्या चालू ठे वण्याबाबत आढावा घेण्यात यावा असे स्पष्ट करण्यात आले
आिे . मान्सूनचे हवलांबाने झालेले आगमन व त्यामुळे चारा उपलब्ध िोण्यासाठी कालावधी लागणार असल्याने
सुरू करण्यात आलेल्या जनावराांच्या चारा छावण्या पुढे चालू ठे वण्यास परवानगी दे ण्यासांदभात सांदभाधीन क्र.
5 येिील शासन हनणणयान्वये जनावराांच्या चारा छावण्या हदनाांक 30 जून 2019 च्या पुढे चालू ठे वण्याबाबत
हनणणय घेण्यात आला आिे
हदनाांक 28 जून, 2019 रोजी झालेल्या मांहत्रमांडळ उपसहमतीच्या बैठकीत शासन हनणणय, हदनाांक 26
जून, 2019 अन्वये चारा छावण्याांना दे ण्यात आलेली मुदतवाढ हदनाांक १ ऑगस्ट २०१९ पयंत वाढहवण्याचा
हनणणय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील दु ष्काळी भागात सुरू केलेल्या जनावराांच्या चारा छावण्या हदनाांक
30 जून, 2019 च्या पुढे हदनाांक 1 ऑगस्ट 2019 पयंत चालू ठे वण्यास परवानगी दे ण्याची बाब शासनाची
हवचाराधीन िोती.

शासन हनणणय क्रमाांकः एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,

शासन हनणणयसन 2019 मधील मान्सूनचे हवलांबाने झालेले आगमन हवचारात घेवून जनावराांसाठी चारा उपलब्ध
िोण्यासाठी कािी कालावधी लागणार असल्याने राज्यात दु ष्काळी भागात जनावराांना चारा व पाणी उपलब्ध
िोण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्या हदनाांक 30 जून, 2019 च्या पुढे हदनाांक 1 ऑगस्ट 2019 पयंत
चालू ठे वण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आिे .

2.

सदर शासन हनणणय मांहत्रमांडळ उपसहमतीच्या हदनाांक 28 जून, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या

हनणणयानुसार हनगणहमत करण्यात येत आिे .
3.

सदर शासन हनणणय मिाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध

करण्यात आले असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201907061254405619 असा आिे . िा शासन हनणणय
हडजीटल स्वाक्षरीने साांक्षहकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्राचे 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=d5ea2bb9565eeb9b02d583f130371941a03fc5d98df6
5d3daafe66960a165024,
serialNumber=596a24adfcfcd3edb4245812c0eaccecdf4de3ec6
a308b42a682a980bca4db38, cn=Subhash Hanmant
Umaranikar
Date: 2019.07.06 12:59:18 +05'30'

( सु. ि.उमराणीकर )
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 / हवधानपहरषद सदस्य
4. मा.मुख्य सहचव याांचे उप सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
5. अपर मुख्य सहचव (मदत व पुनवणसन), मिसूल व वन हवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. प्रधान सहचव, (पदु म), कृहष व पदु म हवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. सहचव, (कृहष), कृहष व पदु म हवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8. आयुक्त पशुसांवधणन, मिाराष्र राज्य, औांध, पुणे
9.

आयुक्त कृहष, मिाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुणे

10. हवभागीय आयुक्त (सवण)
11. हजल्िाहधकारी (सवण)
12. मुख्य कायणकारी अहधकारी, हजल्िा पहरषद (सवण)
13. प्रादे हशक सिआयुक्त पशुसांवधणन (सवण)
14. हजल्िा पशुसांवधणन उपआयुक्त (सवण)
15. सवण हजल्िा पशुसांवधणन अहधकारी (सवण)
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16. गट हवकास अहधकारी, पांचायत सहमती (सवण)
17. हवहिय सल्लागार व सिसहचव, मदत व पुनवणसन, नवीन प्रशासकीय भवन,मुांबई
18. मा.मांत्री (मदत व पूनवणसन) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
19. मा. राज्यमांत्री (मदत व पूनवणसन) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
20 . मा.मांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई.
21. मा.राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सहचव, मांत्रालय, मुांबई
22. मदत व पुनवणसन हवभागातील कायासने ( क्रमाांक 3 /11 /आव्यप्र-1)
21. हनवड नस्ती, म-7
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