उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील दु ष्काळग्रस्त भागातील
पशुधनाकरीता सुरू करण्यात आलेली

पशुधन

राहत व चारा जशबीरे (कॅटल जरलीफ ॲण्ड फॉडर
कॅम्प) जदनाांक 1 ऑक्टोबर, 2019 पासून जदनाांक
31 ऑक्टोबर, 2019 पयंत सुरू ठे वण्यास मान्यता
दे ण्याबाबत.
महाराष्र शासन
कृजि, पशुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय जवकास व मत्सस्यव्यवसाय जवभाग,
शासन जनर्धय क्रमाांक- पजवआ-1019/प्र.क्र.167/पदु म-3
मादाम कामा मागध, हु तात्समा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई- 400 032.
जदनाांक:- 7 ऑक्टोबर, 2019
वाचा :- (1) महसूल व वन जवभाग, शासन जनर्धय क्र. एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7,
जदनाांक 31.10.2018
(2) कृजि व पदु म जवभाग, शासन आदे श क्र. पजवआ-1019/प्र.क्र.17/पदु म-3,
जदनाांक 09.01.2019.
(3) कृजि व पदु म जवभाग, शासन आदे श क्र. पजवआ-1019/प्र.क्र.49/पदु म-3,
जदनाांक 06.02.2019.
(4) महसूल व वन जवभाग, शासन जनर्धय क्र. एससीवाय - 2019/प्र.क्र.30 /म-7,
जदनाांक 30.08.2019
(5) कृजि व पदु म जवभाग, शासन आदे श क्र. पजवआ-1019/प्र.क्र.167/पदु म-3,
जदनाांक 05.09.2019
(6) महसूल व वन जवभागाचे क्र. एससीवाय-2019/प्र.क्र.30/म-7,
जदनाांक 1 ऑक्टोबर, 2019 रोिीचे पत्र.
प्रस्तावनादु ष्काळ व्यवस्थापन सांजहता, 2016 मधील कायधपध्दतीनुसार वाचा-1 येथील जदनाांक
31.10.2018 रोिीच्या शासन जनर्धयान्वये, सन 2018 च्या खरीप हांगामामध्ये राज्यातील दु ष्काळी
तालुके घोजित करण्यात आलेले आहेत.
2.

तसेच, दु ष्काळी कालावधी करीता तातडीने उपाययोिना सुचजवण्यासाठी / सजनयांत्रर्

ठे वण्यासाठी / जनर्धय घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्ह्या मांजत्रमांडळ उपसजमतीने यापूवी
मराठवाड्यातील तीव्र दु ष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये गोवधधन गोवांश सेवा केंद्र या योिनेंतगधत ज्या
गोशाळाांना रु. 1.00 कोटीचे अनुदानासाठी जनवड करण्यात आलेली आहे ककवा अनुदान मांिूर
करण्यात आलेले आहे , अशा गोशाळाांमध्ये प्रायोजगक तत्सवावर त्सया पजरसरातील पशुधनासाठी पशुधन
राहत व चारा जशबीर (कॅटल जरलीफ ॲण्ड फॉडर कॅम्प) तात्सकाळ प्रभावाने सुरू करण्यास मान्यता
जदलेली आहे. त्सयानुसार वाचा क्र. 2 व 3 येथील अनुक्रमे जदनाांक 09.01.2019 व 06.02.2019 रोिी
आदे श जनगधमीत करण्यात आलेले आहेत.
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3.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भगवांत बहु उद्देशीय सांस्था, औरांगाबाद सांचजलत गोशाळा, मौिे. हाडोंग्री,

ता. भूम, जि. उस्मानाबाद व श्री. येडेश्वरी गुरूकुलम गोशाळा, दु धाळवाडी, येरमाळा, ता. कळां ब, जि.
उस्मानाबाद या गोशाळाांमाफधत चालजवण्यात येत असलेली पशुधन राहत व चारा जशबीरे वाचा क्र. 5
येथील जदनाांक 05.09.2019 रोिीच्या शासन जनर्धयान्वये जदनाांक 30.09.2019 पयंत सुरू ठे वण्यात
मान्यता दे ण्यात आली होती.
4.

राज्यातील दु ष्काळी भागात सुरू असलेल्ह्या चारा छावण्या जदनाांक 30 सप्टें बर, 2019 पयंत सुरू

ठे वण्याबाबत महसूल व वन जवभागाने वाचा क्र. 4 येथील जदनाांक 30.08.2019 रोिी शासन जनर्धय
जनगधजमत केला आहे. सदर शासन जनर्धयान्वये सन 2019 मधील मान्सूनचे जवलांबाने झालेले आगमन
जवचारात घेऊन, पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होण्याकरीता काही कालावधी लागर्ार असल्ह्याने, राज्यात
दु ष्काळी भागात पशुधनास चारा व पार्ी उपलब्ध होण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्ह्या चारा छावण्याांची
मुदत जदनाांक 30 सप्टें बर, 2019 पयंत वाढजवण्यास मान्यता जदलेली आहे. आता, महसूल व वन जवभागाने
जदनाांक 01.10.2019 रोिीच्या पत्रान्वये जिल्ह्हाजधकारी, उस्मानाबाद याांना उस्मानाबाद जिल्ह्यातील चारा
छावण्याांना जदनाांक 31.10.2019 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली असून, िनावराांच्या छावण्यासांदभात
पूवीच्या अटी व शती कायम राहतील, असे कळजवले आहे.
5.

तसेच जिल्ह्हाजधकारी, उस्मानाबाद याांनी जदनाांक 30.08.2019 रोिीच्या पत्रान्वये उस्मानाबाद

जिल्ह्यात पुरेसा चारा उपलब्ध होईपयंतच्या कालावधीसाठी उक्त पशुधन राहत व चारा जशबीरास
मुदतवाढ दे ण्याबाबत अहवाल, सादर केलेला आहे.
6.

महसूल व वन जवभागाने वाचा क्र. 6 येथील जदनाांक 01.10.2019 रोिी जनगधजमत केलेले पत्र आजर्

जिल्ह्हाजधकारी, उस्मानाबाद याांचे जदनाांक 30.08.2019 रोिीचा अहवाल जवचारात घेता, उस्मानाबाद
जिल्ह्यामधील दु ष्काळग्रस्त भागातील पशुधनाकरीता सुरू करण्यात आलेली पशुधन राहत व चारा जशबीरे
जदनाांक 1 ऑक्टोबर, 2019 ते जदनाांक 31 ऑक्टोबर, 2019 कालावधीपयंत सुरू ठे वण्यास परवानगी
दे ण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती.
शासन जनर्धय
7.

सन 2019 मधील मान्सूनचे जवलांबाने झालेले आगमन जवचारात घेऊन, पशुधनासाठी चारा

उपलब्ध होण्यासाठी काली कालावधी लागर्ार असल्ह्याने राज्यात दु ष्काळी भागात पशुधनाांना चारा व
पार्ी उपलब्ध होण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात भगवांत बहु उद्देशीय सांस्था, औरांगाबाद सांचजलत
गोशाळा, मौिे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद व श्री. येडेश्वरी गुरूकुलम गोशाळा, दु धाळवाडी,
येरमाळा, ता. कळां ब, जि. उस्मानाबाद या सांस्थाांमाफधत सुरू करण्यात आलेली पशुधन राहत व चारा
जशबीरे जदनाांक 1 ऑक्टोबर, 2019 ते जदनाांक 31 ऑक्टोबर, 2019 सुरू ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात येत
आहे.
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8.

सदर शासन जनर्धय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून, त्सयाचा सांकेताक 201910071650054201 असा आहे. हा आदे श
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

VIKAS TULSHIRAM
KADAM

Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a19b04c6d22f8ef1b8dbc9b19d
45ef776d80ef148059, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=406cb152e109154a7466c0050f88e5a437e178389
73824687653a5e8d144b72b, ou=AGRI AND ADF DEPARTMENT,
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VIKAS TULSHIRAM
KADAM
Date: 2019.10.07 16:52:28 +05'30'

( जवकास तु. कदम )
शासनाचे अवर सजचव
प्रत,
1. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
2. आयुक्त पशुसांवधधन, महाराष्र राज्य, पुर्े- 7.
3. जिल्ह्हाजधकारी, उस्मानाबाद
4. प्रादे जशक सहआयुक्त पशुसांवधधन, लातूर
5. जिल्ह्हा कोिागार अजधकारी, पुर्े / उस्मानाबाद
6. मा. मांत्री (पदु म) याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
7. मा. राज्यमांत्री (पदु म) याांचे खािगी सजचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
8. सवध जिल्ह्हा पशुसांवधधन उपआयुक्त,
9. सवध जिल्ह्हा पशुसांवधधन अजधकारी, जिल्ह्हा पजरिद
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता / लेखा परीक्षा), महाराष्र- 2, नागपूर.
11. महसूल व वन जवभाग (म-7), मांत्रालय, मुांबई-32.
12. अध्यक्ष/सजचव, भगवांत बहु उद्देशीय सांस्था, औरांगाबाद सांचजलत गोशाळा,
मौिे. हाडोंग्री, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद.
13. अध्यक्ष/सजचव, श्री. येडेश्वरी गुरूकुलम गोशाळा, दु धाळवाडी, येरमाळा, ता. कळां ब,
जि. उस्मानाबाद.
14. जनवड नस्ती (पदु म- 3)
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