राज्यातील गोवंशीय पशुधनामध्ये उद्भवलेल्या
ववषाणूजन्य लम्पी चमम रोग ्ाुु ्भाववामुेे शेतररी
/ पशुपालर यांच्या मृत पावलेल्या पशुधनास रेंद्र
शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणामधील
वनरषानुसार अर्मसहाय्य ुे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
रृवष, पशुसंवधमन, ुु ग्धव्यवसाय ववरास व मत्स्यव्यवसाय वव्ाग
शासन वनणमय क्रमांर : डीआयएस - 2022/्.क्र.137/पुु म-4,
माुाम रामा रोड, हु तात्समा राजगुरु चौर,
मंत्रालय, वव्तार, मुंबई - 400 032.
वुनांर - 16 सप्टें बर, 2022.
वाचा : - 1. ्ाण्यांमधील संक्रामर व सांसर्गगर रोगास ्वतबंध व वनयंत्रण अवधवनयम,2009
2. रृवष, पशुसंवधमन, ुु ग्धव्यवसाय ववरास व मत्स्यव्यवसाय वव्ाग शासन पवरपत्रर क्र.
डीआयएस - 2022/ ्.क्र. 132/ पुु म -4, वु. 1.09.2022.
3. रृवष, पशुसंवधमन, ुु ग्धव्यवसाय ववरास व मत्स्यव्यवसाय वव्ागाची अवधसूचना
वु.8.09.2022.
4. महसूल व वन वव्ागाचा शासन वनणमय क्र.सीएलएस-2015/्.क्र.40/म-3, वु.13.05.2015.
5. रृवष, पशुसंवधमन, ुु ग्धव्यवसाय ववरास व मत्स्यव्यवसाय वव्ागाचा शासन वनणमय क्र.
राज्ययो - 2012/ ्.क्र. 159/ पुु म -4, वु.30.10.2015
््तावना : रेंद्र शासनाच्या “्ाण्यांमधील संक्रामर व सांसर्गगर रोगास ्वतबंध व वनयंत्रण अवधवनयम,2009”
अन्वये लम्पी चममरोग हा अनुसूवचत रोग आहे. राज्यात वु.4.08.2022 रोजी जेगाव वजल्यात ्र्मत:
गोवंशीय पशुधनात ववषाणूजन्य लम्पी चममरोग ्ाुु ्भावव वनुशमनास आलेला आहे. तुनंतर सद्य:स््र्तीत या
रोगाचा ्ाुु ्भावव राज्यातील 21 वजल्यांमध्ये झपाट्याने पसरलेला आहे . राज्यातील उद्भवलेला लम्पी
चममरोगाचा ्ाुु ्भावव व त्सयावर वनयंत्रण आणण्यासाठी ररावयाच्या आवश्यर त्सया उपाययोजना याबाबत
वु.12.09.2022 रोजी पार पडलेल्या मंत्रीमंडे बैठरीत मं वत्रमंडेास व्तुस््र्ती अवगत ररण्यात आलेली
आहे. लम्पी चममरोग ्ाुु ्भाववामुेे ज्या शेतररी / पशुपालरांच्या पशुधनाचा मृत्सयू झालेला आहे अशा शेतररी /
पशुपालरांना रेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण वनधी धोरणामधील वनरषा्माणे 100 टक्रे राज्य
शासनाचे अर्मसहाय्य ुे ण्याबाबत तसेच सुर बाबीची अंमलबजावणी ररण्यासाठी संबंवधत वजल्याचे मुख्य
रायमरारी अवधरारी, वजल्हा पवरषु यांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती गठीत ररण्याचे मंवत्रमंडेाने वनुे श वुलेले
आहेत. मंवत्रमंडेाच्या बैठरीत मंवत्रमंडेाने वुलेल्या वनुे शानुसार शासन वनणमय वनगमवमत ररण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन होती.
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शासन वनणमय :2.

वरील व्तुस््र्ती ववचारात घेता, खालील्माणे शासन वनणमय वनगमवमत ररण्यात येत आहे:-

(2.1)

राज्यात गोवंशीय पशुधनामध्ये उद्भवलेला ववषाणूजन्य व सांसर्गगर लम्पी चममरोग ्ाुु ्भाववामुेे ज्या

शेतररी / पशुपालर यांच्या पशुधनाचा मृत्सयू झालेला आहे अशा शेतररी / पशुपालर यांना रेंद्र शासनाच्या
राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण वनधी धोरणामधील (महसूल व वन वव्ाग शासन वनणमय वु. 13.05.2015)
वनरषा्माणे राज्य शासनाच्या वनधीतून खालील्माणे अर्मसहाय्य अुा ररण्यास यावारारे शासनाची मान्यता
ुे ण्यात येत आहे.
शेतररी / पशुपालर यांच्या मृत पशुधनास द्यावयाचे अर्मसहाय्य.
अ.क्र.

मृत पावलेल्या पशुधनाचा ्रार

अर्मसहाय्याची रक्रम

अर्मसहाय्याची ्वत रुटू ं ब मयभावुा

(्वत जनावर)
1

2

3

4

1

ुु धाे जनावरे गाय व म्है स

रु. 30,000/-

3 मोठी ुुधाे जनावरे (पयंत)

2

ओढराम ररणारी जनावरे (बैल)

रु. 25,000/-

3 ओढराम ररणारी मोठी जनावरे
(पयंत)

3

वासरे

रु. 16,000/-

6 ओढराम ररणारी लहान जनावरे
(पयंत)

(2.2)

लम्पी चममरोगामुेे मृत्सयु पावलेल्या पशुधनाच्या मालरांना राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणामधील

वनरषानुसार अर्मसहाय्यास मंजूरी ुे ण्यासाठी खालील्माणे सवमती गठीत ररण्यात येत आहे.
मुख्य रायमरारी अवधरारी, वजल्हा पवरषु

:- अध्यक्ष

वनवासी उपवजल्हावधरारी / वजल्हावधरारी यांनी नामवनुे वशत रेलेला
उपवजल्हावधरारी ुजभावचा अवधरारी

:- सु्य

वजल्हा पशुसंवधमन उपायुक्त

:- सु्य

वजल्हा पशुसंवधमन अवधरारी, वजल्हा पवरषु

:- सु्य

सहाय्यर आयुक्त पशुसंवधमन, तालुरा लघुपशुवद्य
ै रीय सवमवचवरत्ससालय (संबंवधत)

:- सु्य

सहायर आयुक्त पशुसंवधमन, वजल्हा पशुवद्य
ै रीय सवमवचवरत्ससालय

:- सु्य सवचव
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(2.3)

शेतररी / पशुपालर यांना अर्मसहाय्य अुा ररण्याची रायमपध्ुती -

(2.3.1)

ज्या शेतररी / पशुपालर यांच्यारडील पशुधन लम्पी चममरोगामुेे मृत्सयूमुखी पडले आहे , अशा

शेतररी / पशुपालरांनी याबाबतची सूचना तात्सराे करवा जा्तीत जा्त ुु सऱ्या वुवशी नजीरच्या
पशुवद्य
ै रीय ुवाखान्यात / संबंवधत पशुधन ववरास अवधरारी / सहायर पशुधन ववरास अवधरारी / पशुधन
पयमवक्ष
े र तसेच ग्रामपंचायतीस द्यावयाची आहे. संबंवधत शेतररी / पशुपालर यांनी पशुवद्य
ै रीय
ुवाखान्यावरील पशुधन ववरास अवधरारी / सहायर पशुधन ववरास अवधरारी / पशुधन पयमवक्ष
े र,
ग्रामसेवर / तलाठी, पोलीस पाटील तसेच ुोन ्र्ावनर नागरीर

यांच्या ्त्सयक्ष उपस््र्तीत पशुधन

मृत्सयूमुखी पडल्याबाबतचा पंचनामा ररून घ्यावयाचा आहे. सुर पंचनाम्यात पशुधनाचा मृत्सयू लम्पी
चममरोगामुेे झाला असल्याबाबतचा ्पष्ट्ट उल्लेख असणे आवश्यर आहे. सुरचा पंचनामा संबंवधत पशुधन
ववरास अवधरारी / सहायर पशुधन ववरास अवधरारी / पशुधन पयमवक्ष
े र यांनी सहाय्यर आयुक्त पशुसव
ं धमन,
तालुरा लघुपशुवद्य
ै रीय सवमवचवरत्ससालय यांचेरडे करवा तालुरा्तरावर ही सं्र्ा नसल्यास लगतच्या
तालुक्याच्या सहाय्यर आयुक्त पशुसंवधमन, तालुरा लघुपशुवद्य
ै रीय सवमवचवरत्ससालय यांचेरडे तात्सराे
शक्यतो त्सयाच वुवशी साुर ररावा.
(2.3.2)

सहाय्यर आयुक्त पशुसंवधमन, तालुरा लघुपशुवद्य
ै रीय सवमवचवरत्ससालय हे सुरचा पंचनामा

अर्मसहाय्यास मंजूरी ुे ण्यासाठी उपरोक्त ्माणे गठीत रेलेल्या सवमतीचे सु्य सवचव सहायर आयुक्त
पशुसंवधमन, वजल्हा पशुवद्य
ै रीय सवमवचवरत्ससालय यांच्यारडे त्सवरीत पाठवतील.
(2.3.3)

उपरोक्त मुख्य रायमरारी अवधरारी, वजल्हा पवरषु यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सवमतीने

शेतररी / पशुपलारांरडील पशुधन लम्पी चममरोग ्ाुु ्भाववामुेेच मृत्सयू पावला असल्याची ्ाप्त पंचनाम्याच्या
आधारे खातरजमा ररून, संबंवधत शेतररी / पशुपालर यांना अर्मसहाय्य वमेणे्तव तशी वशफारस एर
आठवड्याच्या आत वजल्हा पशुसंवधमन उपायुक्त यांच्यारडे मंजूर ररुन पाठवावे. वजल्हा पशुसंवधमन उपायुक्त
यांनी सुर अर्मसहाय्याची रक्रम संबंवधत शेतररी / पशुपालर यांच्या बँर खात्सयात पंधरा वुवसांच्या आत
र्ेट डीबीटीव्ुारे जमा ररावी.
(2.3.4)

सुर बाबीवर येणारा खचम सन 2022-23 मध्ये या वव्ागामाफमत राबववण्यात येत असलेल्या

“राज्यात ुू ध उत्सपाुनास चालना ुे ण्यासाठी 06/04/02 ुु धाे संररीत गायी / ुे शी गायी / म्हशींचे गट
वाटप ररणे” या सवमसाधारण राज्य्तरीय योजनेसाठी अर्मसंरल्पीत रेलेला एरूण वनधी रु. 32.50
रोटीपैरी 35 टक्रे वनधी ववतरणास ववत्त वव्ागाने मान्यता ्ुान रेलेली असून, त्सया मयभावुेत सुरचा खचम
पुढील लेखाशीषभावखाली खची टारण्यात यावा.
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मागणी क्र.डी-4
2403, पशुसंवधमन,
(07), पंचवार्गषर योजनांतगमत योजना
(07) (09), वैयस्क्तर ला्ार्ींना ुु धाे संरवरत गायी / म्हशींचे वाटप ररणे (100 टक्रे राज्य योजना)
(रायमक्रम)
संरेतांर 2403बी915
33, अर्मसहाय्य
3.

सुरचा शासन वनणमय वनयोजन वव्ागाच्या अनौपचारीर संु्म क्र.319/ रा.1431 वु.15.09.2022

तसेच,ववत्त वव्ागाच्या अनौपचावरर संु्म क्र.460/ व्यय-2 वु.16.09.2022 अन्वये त्सयांच्या सहमतीने
वनगमवमत ररण्यात येत आहे.
4.

सुर शासन वनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संरेत्र्ेावर उपलब्ध

ररण्यात आला असून त्सयाचा संरेतांर 202209161918219601 असा आहे . सुर शासन वनणमय वडजीटल
्वाक्षरीने साक्षांवरत ररून वनगमवमत ररण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आुे शानूसार व नावाने ,

DR. SANJAY
VISHWANATHRAO
DOIJODE

Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOIJODE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND
ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=690002a7555559bb015f315b03adb3305c59fe381e4dcda1439d
119129672733,
pseudonym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F34E62,
serialNumber=5DBCE7AE3AC30F0E55C90CD14E851251037DC61F3291C
80EA8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOIJODE
Date: 2022.09.16 19:21:30 +05'30'

( डॉ. संजय वव. डोईजोडे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
्त 1. मा.मुख्यमंत्री महोुयांचे ्धान सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
2. मा.उपमुख्यमंत्री महोुयांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
3. सवम वव्ागीय आयुक्त
4. मुख्य सवचव यांचे सह सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
5. आयुक्त पशुसंवधमन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-07.
6. सवम वजल्हावधरारी
7. सवम मुख्य रायमरारी अवधरारी, वजल्हा पवरषु.
8. मा. मंत्री (पशुसंवधमन), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई -32.
9. सवम ्ाुे वशर सहआयुक्त पशुसंवधमन,
10. सवम वजल्हा पशुसंवधमन उपायुक्त,
11. सवम वजल्हा पशुसंवधमन अवधरारी, वजल्हा पवरषु
12. रक्ष अवधरारी, ववत्त वव्ाग (व्यय-2), मंत्रालय, मुंबई
13. रक्ष अवधरारी, वनयोजन वव्ाग (रायभाव-1431), मंत्रालय, मुंबई
14. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई / नागुपर.
15. अवर सवचव (पुु म-3), रक्ष अवधरारी (पुु म-1, पुु म-2 व पुु म-16) रृषी व पुु म वव्ाग, मंत्रालय, मुंबई.
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