
राज्यातील गोवशंीय पशुधनामध्ये उद्भवलले्या 
ववषाणजून्य  व सासंर्गगक लम्पी चमम रोग 
प्रादुर्भावामुळे  शेतकरी, पशुपालक यांच्या मृत 
पावलले्या पशुधनास अर्मसहाय्य देण्याबाबत.     
   

महाराष्ट्र शासन 
कृवष, पशुसंवधमन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववर्भाग 
शासन वनणमय क्रमाकं : डीआयएस - 2022/प्र.क्र.137 /पदुम-4, 

मादाम कामा रोड, हुतात्समा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, वव्तार, मंुबई - 400 032. 

वदनांक :- 12 ऑक्टोबर, 2022. 
 

वाचा : -    1. प्राण्यांमधील सकं्रामक व सांसर्गगक रोगास प्रवतबधं व वनयंत्रण अवधवनयम,2009 
    2. महसूल व वन ववर्भागाचा शासन वनणमय क्र.सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म-3,वद.13.05.2015. 
    3. कृवष, पशुसंवधमन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववर्भागाचा शासन वनणमय क्र. राज्ययो - 2012/  
         प्र.क्र. 159/ पदुम -4, वद.30.10.2015 
    4.  कृवष, पशुसंवधमन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववर्भाग शासन पवरपत्रक क्र. डीआयएस -  
         2022/ प्र.क्र. 132/ पदुम -4, वद. 1.09.2022. 
    5. कृवष, पशुसंवधमन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववर्भागाची अवधसूचना वद.8.09.2022. 
    6. कृवष, पशुसंवधमन, दुग्धव्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववर्भागाचा शासन वनणमय क्र. डीआयएस - 
         2022/प्र.क्र.137 /पदुम-4, वद.16.09.2022. 

 

 

प्र्तावना : -  
  राज्यात गोवशंीय पशुधनामध्ये उद्भवलेल्या ववषाणजून्य व सासंर्गगक लम्पी चममरोग प्रादुर्भावामुळे ज्या शेतकरी, 
पशुपालकाकंडील पशुधनाचा मृत्सय ू झालेला आहे, अशा शेतकरी, पशुपालकानंा वद.12.09.2022 रोजीच्या मंवत्रमंडळ 
बठैकीत मंवत्रमंडळाने वदलेल्या वनदेशानुसार कें द्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण वनधीच्या धोरणानुसार महसलू व 
वन ववर्भागाचा शासन वनणमय वद.13.05.2015 मधील वनकषानुसार अर्मसहाय्य देण्याच्या अनुषंगाने वनयोजन व ववत्त 
ववर्भागाच्या सहमतीने या ववर्भागाचा शासन वनणमय वद. 16.09.2022 वनगमवमत करण्यात आलेला आहे.   

2. वद.०४.10.2022 रोजी झालेल्या मंवत्रमंडळाच्या बठैकीमध्ये वद.4.08.2022 पासून लम्पी चममरोग प्रादुर्भावामुळे 
ज्या शेतकरी, पशुपालकाकंडील पशुधनाचा मृत्सयू झालेला आहे, अशा शेतकरी, पशुपालकांना अर्मसहाय्य देतानंा कें द्र 
शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणातील वनकषांप्रमाणे अल्प र्भधूारक, अत्सयल्प र्भधूारक हे वनकष वशर्ील करून 
राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणातील आर्गर्क वनकषांप्रमाणे सवांना अर्मसहाय्य देण्यास व त्सयाचप्रमाणे अर्मसहाय्य देतांना 
ववचारात घ्यावयाच्या मृत पशुधनाच्या संख्येवरील वनबधंाचंे वनकष सधु्दा वशर्ील करून लम्पी चममरोग प्रादुर्भावामुळे ज्या 
शेतकरी, पशुपालक याचंेकडील पशुधनाचा मृत्सय ू झालेला आहे अशा सवम शेतकरी, पशुपालक यांना राष्ट्रीय आपत्ती 
वनवारण धोरणातील आर्गर्क वनकषाप्रमाणे अर्मसहाय्य देण्यास मंवत्रमंडळाने वनदेश वदलेले आहेत. मंवत्रमंडळाच्या 
बठैकीत मंवत्रमंडळाने वदलेल्या वनदेशानुसार शासन वनणमय वनगमवमत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.   
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शासन वनणमय :-  

3. वरील व्तुस््र्ती ववचारात घेता, खालीलप्रमाणे शासन वनणमय वनगमवमत करण्यात येत आहे:-  

वाचा येर्ील वद.16.09.2022 रोजीच्या शासन वनणमयातील प.ृक्र.2 वरील (2.1) पवरच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात याव.े 

(2.1)  लम्पी चममरोग प्रादुर्भावामुळे वद.4.08.2022 पासून ज्या शेतकरी, पशुपालकांकडील पशुधनाचा  मृत्सयू झालेला 
आहे, अशा शेतकरी, पशुपालकांना अर्मसहाय्य देतानंा कें द्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणातील आर्गर्क 
वनकषांप्रमाणे अल्प र्भधूारक, अत्सयल्प र्भधूारक हे वनकष वशर्ील करून राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणातील आर्गर्क 
वनकषाप्रमाणे सवांना अर्मसहाय्य देण्यात याव.े त्सयाचप्रमाणे अर्मसहाय्य देतांना ववचारात घ्यावयाच्या मृत पशुधनाच्या 
संख्येवरील प्रवत कुटंुब वनबधंांचे वनकष सुध्दा वशर्ील करून लम्पी चममरोग प्रादुर्भावामुळे मृत्सयूमुखी पडलेल्या सवम 
पशुधनाच्या मालकांना राष्ट्रीय आपत्ती वनवारण धोरणातील खालील नमुद आर्गर्क वनकषाप्रमाणे अर्मसहाय्य देण्यात 
याव.े  
 

शेतकरी, पशुपालक यांच्या मृत पशुधनास द्यावयाच ेअर्मसहाय्य. 
 

अ .क्र.  मृत पावलले्या पशुधनाचा प्रकार अर्मसहाय्याची रक्कम 
(प्रवत जनावर)   

1 2 3 
1 दुधाळ जनावरे (गाय) रु. 30,000/- 
2 ओढकाम करणारी जनावरे )बलै(  रु. 25,000/- 
3 वासरे  रु. 16,000/- 

 
 

3. सदरच ेअर्मसहाय्य अदा करण्यासाठी वववहत करण्यात आलेल्या वद.16.09.2022 रोजीच्या शासन वनणमयातील 
कायमपध्दतीत  कोणताच बदल करण्यात आलेला नसून ती कायमपध्दती तशीच लागू राहील. 
4. या अनुषंगाने आवश्यकता वाटल्यास आयकु्त पशुसंवधमन, पणेु यांनी तात्सकाळ सवम क्षेवत्रय अवधकाऱयांना 
आवश्यक त्सया सूचना वनगमवमत करण्यात याव्यात. 
5. सदरचा शासन वनणमय वनयोजन ववर्भागाच्या अनौपचारीक संदर्भम क्र.335 / का /1431 वद.07.10.2022 
तसेच,ववत्त ववर्भागाच्या अनौपचावरक संदर्भम क्र.483/2022 / व्यय-2 वद.11.10.2022 अन्वये त्सयांच्या सहमतीने वनगमवमत 
करण्यात येत आहे.  
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6.  सदर शासन वनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्सयाचा संकेतांक 202210121116157701 असा आहे. सदर शासन वनणमय वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षांवकत 
करून वनगमवमत करण्यात येत आहे.   
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने,     
   

                    ( डॉ. संजय वव. डोईजोडे ) 
                   अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 
1. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच ेप्रधान सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच े सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. सवम ववर्भागीय आयकु्त 
4. मुख्य सवचव यांच ेसह सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. आयुक्त पशुसंवधमन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पणेु. 
6. सवम वजल्हावधकारी 
7. सवम मुख्य कायमकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
8. मा. मंत्री (पशुसंवधमन), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
9. सवम प्रादेवशक सहआयुक्त पशुसंवधमन,  
10. सवम वजल्हा पशुसंवधमन उपायकु्त,  
11. सवम वजल्हा पशुसंवधमन अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
12. कक्ष अवधकारी, ववत्त ववर्भाग (व्यय-2), मंत्रालय, मंुबई 
13. कक्ष अवधकारी, वनयोजन ववर्भाग (काया-1431), मंत्रालय, मंुबई 
14. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई / नागपुर. 
15. अवर सवचव (पदुम-3), कक्ष अवधकारी (पदुम-1, पदुम-2 व पदुम-16) कृषी  व पदुम ववर्भाग, मंत्रालय, मंुबई.  

 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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