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प्र्तावना:- 
 

 नदनाकं 12.9.2022 रोजी झालेल्या मंनत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यात लम्पी चममरोगाचा जलद 
गतीने होत असलेला प्रादुर्भाव तातडीने ननयंत्रणात आणण्यासाठी सन 2022-23 या आर्थिक विामध्ये 
नजल्हा ननयोजन सनमतीकडे उपलब्ध असलेल्या ननधीमधून कें द्र शासनाच्या मागमदशमक तत्सवांनुसार 
औिधोपचार करण्याकरीता आवश्यक ती लसमात्रा, औिधी, फवारणीसाठी औिधी व उपकरणे, पीपीई 
नकट, साधनसामुग्री मृत पशुधनाचे शास्त्ाेक्त पध्दतीने नवल्हेवाट लावणे व बाह्यस्त्ोताद्वारे ननयुक्त करण्यात 
येणाऱ्या खाजगी मनुष्ट्यबळास मानधन देणे व इतर अनुिंनगक बाबींवर खचम करण्यासाठी  प्रनत नजल्हा 
रु.1.00 कोटीचा ननधी नजल्हानधकाऱ्यानंी तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा, असे ननदेश मा.मंनत्रमंडळाने 
नदलेले आहेत. त्सयामुळे मंनत्रमंडळाने नदलेले उक्त ननदेश नवचारात घेऊन, राज्यात लम्पी चममरोगाचा होत 
असलेला प्रादुर्भाव ननयंत्रणात आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे आवश्यक त्सया उपाययोजना करण्याची बाब 
शासनाच्या नवचाराधीन होती. त्सया अनुिंगाने खालीलप्रमाणे शासन ननणमय ननगमनमत करण्यात येत आहे. 
 

शासन ननणमय :- 
 राज्यातील गोवशंीय पशुधनामध्ये उद्भवलेल्या लम्पी चममरोगाचा प्रादुर्भाव ननयंत्रणात 
आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याकरीता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 
  

i) लम्पी या चममरोगामुळे बानधत झालेल्या क्षते्रामध्ये कें द्र शासनाच्या मागमदशमक तत्सवानुसार त्सया 
र्भागातील 5 नक.मी.नत्रज्या पनरसरातील गोवशंीय पशुधनास ॲ्कॅड या योजनेंतगमत कें द्र 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ननधीमधून प्राधान्याने लसीकरण करण्यात याव.े 

ii) बानधत क्षते्रातील लसीकरणासं प्राधान्य देऊन त्सयासोबतच बानधत क्षते्राबाहेरील गोवशंीय 
पशुधनास, सन 2022-23 मध्ये नजल्हा ननयोजन सनमतीकडील उपलब्ध ननधीमधून रु.1.00 कोटी 
रक्कमेतून लसीकरण करण्यात याव.े 

iii) सदरची लस खरेदी शासनाने ई-नननवदा प्रनक्रया राबवून ननवडलेल्या कंपनीकडून, शासनाने 
मान्यता नदलेल्या रु.5.25 प्रती लस या दराने करण्यात यावी.  

iv) सदर ननधीमधून लसमात्राची खरेदी करण्यापूवी आयुक्त पशुसंवधमन यानंा अवगत 
कराव ेव त्सयाचं्या ननदेशानुसार पुढील कायमवाही करावी. 
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v) सदर बानधत क्षते्राबाहेरील पशुधनास लसीकरण करण्यासाठी शासकीय, 
ननमशासकीय व खाजगी सेवादाते  (वकॅ्सीनेटर) व इतर मनुष्ट्यबळ तात्सकाळ उपलब्ध 
करुन घेण्यात याव.े तिानप,  बानधत क्षते्राबाहेर लसीकरण करताना, बानधत क्षते्रातील 
लसीकरणावर त्सयाचा नवपनरत पनरणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

vi) नेमणकू करण्यात आलेल्या खाजगी सेवादात्सयानंा देण्यात येणारे मानधन प्रनत 
लसमात्रा रु.3.00 याप्रमाणे मानधनाचा खचम वरील रु.1.00 कोटी ननधीमधून 
करण्यात यावा. 

vii) लम्पी चममरोगाच्या ननयंत्रणासाठी नजल्हानधकारी यानंी अनधग्रहीत करून नदलेल्या 
वाहनासंाठी पेरोल/नडझेलकरीता येणारा सवम खचम, तसेच तात्सपुरती वाहन दुरु्ती 
इत्सयादीचा खचम  वरील रु.1.00 कोटी ननधीमधून करण्यात यावा. 

viii) वरील सवम कायमवाही आयुक्त पशुसंवधमन, नजल्हानधकारी व मुख्य कायमकारी अनधकारी 
यानंी आपआपसात समन्वय साधून करावी. 

ix) सदर रु.1.00 कोटी ननधीच्या खचाच े योग्य ननयोजन करुन लसमात्रा, औिधी, 
फवारणी सामुग्री व इतर अनुिंनगक सामुग्रीची कमतरता पडणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी आनण यासंदर्भात करण्यात आलेल्या कायमवाहीचा दैनंनदन अहवाल 
शासनास दरनदवशी सादर करण्यात यावा. 
 

3. सदर शासन ननणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्सयाचा सकेंताकं क्र. 202209201559354301 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल ्वाक्षरीने साक्षानंकत करून काढण्यात येत आहे. 

 म  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
                

 
          (नवकास तु. कदम) 
  अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. आयुक्त पशुसंवधमन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2. सवम नजल्हानधकारी, 
3. सवम मुख्य कायमकारी अनधकारी, नजल्हा पनरिद, 
4. मा. मंत्री (पशुसंवधमन ) याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई 
5. सवम  प्रादेनशक पशुसंवधमन सहआयुक्त. 
6. सवम नजल्हा पशुसंवधमन उपायुक्त  
7. सवम नजल्हा पशुसंवधमन नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिद 
8. सवम नजल्हा कोिागार अनधकारी 
9. ननवड न्ती. 
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