राज्यातील दु ष्काळी भागात सुरू असलेल्या
जनावराांच्या चारा छावण्या ददनाांक 31.8.2019
पययत चालू ठे वण्यास परवानगी दे ण्याबाबत ...
महाराष्र शासन
महसूल व वन दवभाग,
शासन दनर्यय क्रमाांक: एससीवाय-2019/प्र.क्र. 30 /म-7,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, दवस्तार, मुांबई-400.032
ददनाांक : 30 जुल,ै 2019.
सांदभय :- 1. शासन दनर्यय, महसुल व वन दवभाग,क्र.: सीएलएस 2015/प्र.क्र.40/म-3, दद. 13.05.2015
2. शासन दनर्यय, महसुल व वन दवभाग, क्र.: एससीवाय 2019/प्र.क्र.30/म-7, दद. 25 .01. 2019
3. शासन दनर्यय, महसूल व वन दवभाग, क्र.एससीवाय-2018 / प्र.क्र.89 / म-7, दद. 08.01.2019.
4. शासन दनर्यय, महसुल व वन दवभाग, क्र. : एससीवाय 2019/प्र.क्र. 30 /म-7, दद. 6.7. 2019
प्रस्तावना राज्यात दु ष्काळी पदरस्स्ितीमुळे त्या भागातील पशुधनासाठी आवश्यक असर्ारा चारा व पार्ी
उपलब्धतेबाबतचा गांभीर प्रश्न नजीकच्या कालावधीत दनमार् होण्याची शक्यता असल्याने , दु ष्काळग्रस्त
भागातील जनावराांना आवश्यक असलेल्या चाऱ्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी सांदभाधीन क्रमाांक 2
येिील शासन दनर्ययान्वये जनावराांच्या चारा छावण्या उघडण्यास परवानगी दे ण्यात आली आहे.
मान्सूनचे दवलांबाने झालेले अगमन व त्यामुळे चारा उपलब्ध होण्यासाठी कालावधी लागर्ार असल्याने
सुरू करण्यात आलेल्या जनावराांच्या चारा छावण्या

ददनाांक 1.8.2019 पयंत पुढे चालू ठे वण्यास

सांदभाधीन क्रमाांक 4 येिील शासन दनर्ययान्वये परवानगी दे ण्यात आली आहे. राज्यात अद्यादप मान्सूनचा
समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने चारा छावण्याांची मुदत पुन्हा वाढदवण्याची बाब शासनाच्या
दवचाराधीन होती.
शासन दनर्यय सन 2019 मधील मान्सूनचे दवलांबाने झालेले आगमन दवचारात घेवून
समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्यामुळे
कालावधी लागर्ार असल्याने

राज्यात अद्यादप

जनावराांसाठी चारा उपलब्ध होण्यासाठी अजून काही

राज्यात दु ष्काळी भागात जनावराांना चारा व पार्ी उपलब्ध करून

दे ण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्याांची मुदत दजल्हादधकारी याांनी त्याांचे स्तरावर आढावा
घेऊन आवश्यकतेनुसार ददनाांक 31.8.2019 पयंत चारा छावण्या सुरू ठे वण्यास शासनाची मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
2. जनावराांच्या चारा छावण्यासांदभात पूवीच्या अटी व शती कायम राहतील.
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3 . सदर शासन दनर्यय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा साांकेताांक क्रमाांक 201907301701304419 असा आहे. हा शासन दनर्यय
दडजीटल स्वाक्षरीने साांक्षदकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Subhash Hanmant
Umaranikar
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(सु. ह.उमरार्ीकर)
उपसदचव, महसूल व वन दवभाग
प्रदत,
1. मा.राज्यपाल याांचे सदचव, राजभवन, मुांबई.
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सदचव , मांत्रालय, मुांबई.
3. सवय मा.दवधानसभा सदस्य / दवधानपदरषद सदस्य,
4. मा.मुख्य सदचव याांचे उप सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
5. अपर मुख्य सदचव (मदत व पुनवयसन), महसूल व वन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. प्रधान सदचव (पदु म), कृदष व पदु म दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. सदचव (कृदष), कृदष व पदु म दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8. सदचव (ग्राम दवकास), ग्राम दवकास व जसांधारर् दवभाग, मुांबई
9. आयुक्त ( पशुसांवधयन), महाराष्र राज्य, औांध, पुर्े
10. आयुक्त (कृदष), महाराष्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुर्े
11. दवभागीय आयुक्त (सवय)
12. दजल्हादधकारी (सवय)
13. मुख्य काययकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषद (सवय)
13. प्रादे दशक सहआयुक्त पशुसांवधयन (सवय)
14. दजल्हा पशुसांवधयन उपआयुक्त (सवय)
15. सवय दजल्हा पशुसांवधयन अदधकारी (सवय) (प्रशासकीय दवभागामार्यत )
16. गट दवकास अदधकारी, पांचायत सदमती (सवय) (प्रशासकीय दवभागामार्यत)
17. दवदिय सल्लागार व सहसदचव, मदत व पुनवयसन, नवीन प्रशासकीय भवन,मुांबई
18. सांचालक , मादहती व जनसांपकय महासांचालनालय, मुांबई ( प्रदसध्दीसाठी )
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

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

19. मा.मांत्री (मदत व पूनवयसन) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
20. मा.मांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
21. मा. राज्यमांत्री (मदत व पूनवयसन) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
22. मा.राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई
23. मदत व पुनवयसन दवभागातील कायासने ( क्रमाांक 3 /11 /आव्यप्र-1)
24. दनवड नस्ती, म-7
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