वन्यप्राणयाांमुळे मानवहानी प्रकरणी अर्थसहाय्य दे णे
तसेच पशुधन व पपकहानीबाबत नुकसान भरपाई
दे णयाबाबत शासन आदे शाांचे सांकलन.
महाराष्ट्र शासन
महसुल व वन पवभाग
शासन पपरपत्रक क्रमाांक:- डब्ल्यूएलपी-2016/प्र.क्र.290/फ-1
मांत्रालय, मुांबई-400 032
पदनाांक:- 28 .11.2016.
प्रस्तावनावाघ, पबबट, अस्वल, गवा (बायसन), रानडु क्कर, लाांडगा, तरस, को्हा, हत्ती, मगर व
रानकुत्रे (ढोल) याांच्या ह््यामुळे व्यक्ती मृत ककवा जखमी झा्यास सांबांपधताांना अर्थ सहाय्य
दे णयाबाबत तसेच गाय, बैल, म्हैस, बकरी, मेंढी ककवा इतर पशुधनाचा मृत्यू झा्यास ककवा ते जखमी
झा्यास जनावर मालकास नुकसान भरपाई दे णयासांबांधी पवस्तृत पदशापनदे श वेळोवेळी पनगथपमत शासन
पनणथयाांन्वये दे णयात आले आहेत. शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-1094/प्र.क्र.115/फ-1, पदनाांक
23.08.2004 अन्वये वन्यप्राणयाांपासून शेतपपकाांचे नुकसान झा्यास सांबांपधताांना नुकसान भरपाई
दे णयाबाबतची प्रर्मत: तरतूद करणयात आली. राज्य वन्यजीव सल्लागार मांडळाने वेळोवेळी केले्या
पशफारशी तसेच वन्यजीव सांरक्षण, व्यापक जनपहत व इतर आनुषांपगक बाबींचा पवचार करुन
पपरस्स्र्तीनुसार वेळोवेळी अर्थसहाय्य व नुकसान भरपाई दर व कायथपध्दतीबाबत पवपवध शासन पनणथय
पनगथपमत करणयात आलेले आहेत. तर्ापप, उपरोल्लेपखत कायथपध्दती, अर्थसहाय्य व नुकसान भरपाईचे
दराांमध्ये होणारा बदल इत्यादीबाबतचा तपशील वेगवेगळया शासन पनणथयात अस्यामुळे त्यातील
पनदे शाांची अांमलबजावणी करणयास क्षेत्रीय पातळीवर अडचणी येत अस्याचे शासनाच्या पनदशथनास
आलेले आहे. उक्त व्यवहापरक अडचणींमुळे उक्त शासन धोरणाांचा लाभ जनसामान्यास वेळीच पमळत
नस्याची बाबही शासनाच्या पनदशथनास आली आहे. या सवथ बाबींवर पवचार करता, वन्यप्राणयाांमुळे
होणा-या नुकसानी सांदभात अर्थसहाय्य व नुकसान भरपाईबाबत आवश्यक कायथपध्दती तसेच या
सांदभातील दराांबाबत सवथसमावेशक पपरपत्रक पनगथपमत करणयाची बाब शासनाच्या पवचाराधीन होती.
त्याप्रमाणे पुढील पपरपत्रक पनगथपमत करणयात येत आहे.
पपरपत्रक -

अ- वन्यप्राणयाांमुळे मानवहानी प्रकरणी अर्थसहाय्य.
1.

वाघ, पबबट, अस्वल, गवा (बायसन), रानडु क्कर, लाांडगा, तरस, को्हा, हत्ती, मगर व
रानकुत्रे (ढोल) याांच्या ह््यामुळे व्यक्ती मृत ककवा जखमी झा्यास [शासन पनणथय
क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-1008/प्र.क्र.270/फ-1, पदनाांक 02.07.2010 (पदनाांक 02.07.2010
पासून अर्थसहाय्य लागू.)]

शासन पपरपत्रक क्रमाांकः डब्ल्यूएलपी-2016/प्र.क्र.290/फ-1

क्रमाांक

तपशील

दे य अर्थसहाय्याची रक्कम

(1)

(2)

(3)

1

व्यक्ती मृत झा्यास ककवा कायमचे अपांग रु. 2,00,000/- (रु.दोन लाख फक्त)
झा्यास

2

व्यक्ती गांभीरपरत्या जखमी झा्यास

जखमी झाले्या व्यक्तीस रु. 50,000/(रु.पन्नास हजार फक्त)

3

व्यक्ती पकरकोळ जखमी झा्यास

औषधोपचारासाठी येणारा खचथ दे णयात
यावा.

मात्र

खाजगी

रुग्णालयात

औषधोपचार करणे अगत्याचे अस्यास
त्याची मयादा रु. 7,500/- (रु.सात
हजार पाचशे फक्त) प्रती व्यक्ती अशी
राहील. शक्यतो औषधोपचार शासकीय/
पज्हा पपरषद रुग्णालयात करावा.
सदर अर्थ सहाय्य खालील अटी व शतीला अनुसरुन अनुज्ञय
े राहील.
1.1. वन्यप्राणयाांकडू न झालेला हल्ला हा सदर व्यक्तीने वन्यजीव (सांरक्षण) अपधपनयम, 1972 च्या
तरतूदींचा भांग करताांना झालेला नसावा.
1.2. हल्ला झाले्या व्यक्तीने अर्वा त्याांच्या नातेवाईक/ पमत्राांनी हल्ला झा्यापासून 48 तासाांच्या
आत नपजकच्या वन अपधका-याला/ कमथचा-याला कळवावे.
1.3. हल्ला झा्यापासून तीन पदवसाांच्या आत स्र्ापनक पोलीस अपधकारी अर्वा वनापधकारी याांनी
प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन झाले्या ह््याचा पांचनामा करावा. पांचनामा करणारा अपधकारी पोलीस
उपपनरीक्षक वा वनक्षेत्रपाल याांच्या दजापेक्षा खालच्या दजाचा नसावा.
1.4. वन्यप्राणयाांकडू न झाले्या ह््यामुळे सदर व्यक्ती मृत अर्वा जखमी झाली हे
तपासणयाकपरता दे णयात येणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सक्षम राजपपत्रत वैद्यकीय अपधकारी, जो
शासकीय रुग्णालयाचा प्रमुख आहे व ज्याचा दजा वैद्यकीय अपधका-याच्या (मेडीकल ऑपफसर)
खालचा नाही असा अपधकारी प्रमाणपत्र दे णयास सक्षम अपधकारी मानला जावा.
1.5. वन्यप्राणयाच्या ह््यामुळे मृत झाले्या व्यक्तीला द्यावयाचे आर्थर्क सहाय्य त्या व्यक्तीच्या
कायदे शीर वारसालाच (Legal Heirs) दे णयात यावे.
1.6. वन्यप्राणयाच्या ह््यामुळे जखमी झाले्या व्यक्तीला दे णयात येणारी आर्थर्क सहाय्याची
रक्कम खुद्द जखमी व्यक्तीलाच दे णयात यावी.
1.7. जखमी झाले्या अर्वा मृत झाले्या व्यक्तींना दे णयात येणारी आर्थर्क सहाय्याची रक्कम
मांजूर करणारा अपधकारी उप वनसांरक्षक/ पवभागीय वन अपधकारी या वनापधका-याच्या दजापेक्षा
खालच्या दजाचा नसावा.
1.8.अर्थ सहाय्याची रक्कम केवळ रेखाांपकत धनादे शाव्दारे अदा करणयात यावी.
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2.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.337/फ-1, पदनाांक 30.03.2013 अन्वये

उपरोल्लेपखत पदनाांक 02.07.2010 च्या शासन पनणथयान्वये पनधापरत मनुष्ट्यहानीसाठीच्या दराांमध्ये वाढ
करुन खालीलप्रमाणे सुधापरत दर पनधापरत करणयात आले (पदनाांक 30.03.2013 पासून लागू).
क्रमाांक

तपशील

दे य अर्थसहाय्याची रक्कम

(1)

(2)

(3)

1

व्यक्ती मृत झा्यास

रुपये 5,00,000/- (रुपये पाच लाख फक्त)

2

व्यक्ती कायम अपांग झा्यास

रुपये 4,00,000/- (रुपये चार लाख फक्त)

3

व्यक्ती गांभीरपरत्या जखमी झा्यास

रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त)

उपरोक्त शासन पनणथयातील व्यक्ती कायम अपांग झा्याचे प्रकरणी कायम अपांगत्वाचा दाखला
पज्हा श्य पचपकत्सकाकडू न प्राप्त करणयाची अट अांतभूत
थ करणयात आली, इतर अटी पूवव
थ त
रापह्या.
3.

उपरोक्त शासन पनणथयामध्ये व्यक्ती मृत झा्याचे प्रकरणी अर्थ सहाय्य दे णयासाठी पदवाणी

न्यायालयामधून वारसा प्रमाणपत्र काढणे अपनवायथ होते. तर्ापप, त्यासाठी बराच वेळ लागतो व वेळेवर
अर्थ सहाय्य पमळत नस्यामुळे जनसामान्याांमध्ये असांतोष पनमाण होतो, असे पनदशथनास आ्यावर
शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.337/फ-1, पदनाांक 29.05.2013 अन्वये शासनाने
पुढील पनदे श पदले.
3.1.

वाघ, पबबट, अस्वल, गवा (बायसन), रानडु क्कर, लाांडगा, तरस, हत्ती, मगर व रानकुत्रे (ढोल)

याांच्या ह््यामुळे व्यक्ती मृत झा्यावर खाली नमूद के्याप्रमाणे वारसा प्रमाणपत्राची आवश्यकता
नाही.
3.2.

वन्य प्राणी ह््यामध्ये मृत झाले्या व्यक्तीच्या वारसाांना अनुदान / अर्थसहाय्य दे णयाबाबतचे

पनकष खालीलप्रमाणे ठरवले जातील.
3.2.1.

पुरुष प्रौढ व्यक्ती मृत अस्यास -

(अ) त्याची पत्नी पजवांत अस्यास, पत्नी आपण अज्ञान मुलाांना सम प्रमाणात मदत द्यावी
(ब) पत्नी पजवांत नस्यास सवथ पजवांत अपत्याांना सम प्रमाणात मदत दे णयात यावी.
(क) जर काही अपत्ये अज्ञान असतील, तर त्याांचे पहस्से ती अज्ञान अपत्ये व अपतपरक्त
पज्हापधकारी (पनयपमत) याांचे सांयुक्त नावे ठे वणयात यावे.
(ड) जर पत्नी आपण अपत्ये पजवांत नसतील तर मृत व्यक्तीच्या आई-वपडल ककवा
त्याांच्यापैकी जो पजवांत असेल त्याला मदत दे णयात यावी.
3.2.2.

जर प्रौढ स्त्री मृत पावली अस्यास -

(अ) पती पजवांत अस्यास पती आपण अज्ञान मुलाांना सम प्रमाणात मदत द्यावी.
(ब) पती पजवांत नस्यास सवथ पजवांत अपत्यास सम प्रमाणात मदत दे णयात यावी.
(क) जर काही पजवांत अपत्य अज्ञान असतील तर त्याांचे पहस्से ती अज्ञान अपत्ये व
अपतपरक्त पज्हापधकारी (पनयमीत) याांचे सांयुक्त नावे ठे वणयात यावे.
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(ड) जर पती आपण अपत्ये पजवांत नसतील तर मृत व्यक्तीच्या आई-वपडल ककवा
त्याांच्यापैकी जो पजवांत असेल त्याला मदत दे णयात यावी.
3.2.3.

0 ते 18 वषथ वयोगटातील व्यक्ती मृत पावली अस्यास -

(अ) त्याच्या आई-वपडलाांना ककवा त्यापैकी, जो पजवांत असेल त्याला मदत दे णयात यावी.
(ब) आई-वडील जर पजवांत नसतील तर मृत व्यक्तीच्या भाऊ व बपहणीस समप्रमाणात
मदत दे णयात यावी.
3.2.4.

(अ) वर नमूद केले्या व्यपतपरक्त उवथरीत सवथ प्रकरणामध्ये सक्सेशन सर्थटपफकेट
मागवूनच त्याप्रमाणे मदत दे णयात यावी.
(ब) तसेच वन नमूद केले्या ककवा इतर कोणत्याही प्रकरणात आक्षेप घेतला अस्यास
सांबांपधत व्यक्तीस सक्सेशन सर्थटपफकेट सादर करणयास साांगूनच मदत दे णयात यावी.

3.2.5.

पदनाांक 30 माचथ, 2013 च्या शासन पनणथयान्वये व्यक्ती मृत झा्यास, शासन

पनणथयामधील तरतुदीनुसार रुपये 5 लाख अर्थसहाय्याची रक्कम सांबांपधताांना अदा करणयात येते.
या रक्कमेपैकी रुपये 1 लाख अर्थसहाय्य म्हणून दे णयात येतील आपण उवथपरत रुपये 4 लाख
उपरोक्त क्रमाांक 4.2.1, 4.2.2 आपण 4.2.3 मध्ये नमूद के्याप्रमाणे दे य असले्या व्यक्तींच्या
नाांवे त्याांच्या राष्ट्रीयकृत बॅन्केत असले्या दरमहा व्याज दे णा-या सांयुक्त खात्यामध्ये ठे व रक्कम
(पफक्स पडपॉझीट) जमा करणयात यावी. त्या ठे व रक्कमेवर दरमहा येणारे व्याज त्या कुटु ां बास
उपलब्लध होईल.
3.2.6.

सांबांपधत वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांनी उपरोक्त नमूदप्रमाणे कायथवाही करताांना महसूल

मांडळ अपधकारी याांचेकडू न मृत व्यक्तीच्या कुटु ां बाबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करावे व सांबांपधताांकडू न
मृत व्यक्तीचे वारस अस्याबाबतचे शपर्पत्र घ्यावे. जर आपदवासी व दु गथम भागात शपर्पत्र
करणे शक्य नसेल तर त्या पपरस्स्र्तीत सांबांपधत नायब तहपसलदार मृत व्यक्तीचे वारसाबाबत
याांचेकडू न प्रमाणपत्र प्राप्त करुन अर्थसहाय्य दे णयाची कायथवाही करावी.
3.2.7.

वन्यप्राणयाांच्या ह््याने मृत झा्याबाबतची घटना कळ्याचे दोन पदवसाांचे आत वन

पपरक्षेत्र अपधकारी याांनी सदर घटनेबाबत महसूल मांडळ अपधकारी / नायब तहपसलदार याांना
सूचना द्याव्यात व मृत व्यक्तीबाबतची सवथ कागदपत्रे दे णयात यावीत. दोन पदवसाांचे आत सूचना न
पद्यास, सांबांपधत वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांचेवर पशस्तभांगाची कायथवाही करणयात येईल.
4.

उपरोल्लेपखत शासन पनणथयाांमध्ये अर्थ सहाय्य मांजूर करणयाचे अपधकार फक्त उपवनसांरक्षक

तसेच पवभागीय वन अपधकारी या दजाच्या अपधका-यापयंतच सीपमत होते. तर्ापप, उक्त दजाचा
अपधकारी पज्हा स्तरावर अस्याने प्रकरणे पनकाली काढू न अर्थ सहाय्याची रक्कम अदा करणयास
पवलांब होत अस्याची बाब शासनाच्या पनदशथनास आ्यावर शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी
0413/प्र.क्र.123/फ-1, पदनाांक 25.11.2013 अन्वये सदरचे अपधकार सांबांपधत पपरक्षेत्राचे प्रभारी
सहाय्यक वनसांरक्षक याांना प्रदान करणयात आले. सदर शासन पनणथय पदनाांक 25.11.2013 पासून
अांमलात आला.
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5.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.337/फ-1, पदनाांक 16.01.2015 अन्वये वन्य

प्राणयाांच्या ह््यात व्यक्ती मृत झा्यास दे य अर्थसहाय्याची रक्कम रु. 8, 00,000/- (रु.आठ लाख
फक्त) इतकी पनपित करणयात आली आहे. त्याचप्रमाणे व्यक्ती पकरकोळ जखमी झा्यास दे य
अर्थसहाय्याची मयादा रु. 15,000/- (रु.पांधरा हजार फक्त) इतकी पनपित करणयात आली.
याव्यपतपरक्त खालील पवपशष्ट्ट अटीचा समावेश करणयात आला.
5.1.

वन्य प्राणयाांच्या ह््यात मृत झा्यास व्यक्तीच्या वारसाांना दे य अर्थसहाय्याची

रक्कमेपैकी रु. 1, 00,000/- (रु.एक लाख फक्त) अर्थसहाय्य म्हणून दे णयात येईल आपण उवथपरत
रक्कम पदनाांक 29.05.2013 च्या शासन पनणथयात नमूद के्याप्रमाणे दे य असले्या व्यक्तींच्या
नाांवे त्याांच्या राष्ट्रीयकृत बॅंकेत असले्या दरमहा व्याज दे णा-या सांयुक्त खात्यात ठे व रक्कम
(पफक्स पडपॉपझट) जमा करणयात यावी. सदर शासन पनणथय पदनाांक 16.01.2015 पासून लागू
करणयात आला आहे.

ब- वन्यप्राणयाांमुळे पशुधनहानी प्रकरणी नुकसान भरपाई.
6.

वाघ, पबबट, अस्वल, गवा (बायसन), रानडु क्कर, लाांडगा, तरस, को्हा, हत्ती, मगर व

रानकुत्रे (ढोल) याांच्या ह््यामुळे गाय, बैल, म्हैस, मेंढी, बकरी ककवा इतर पशुधनाचा मृत्यू झा्यास /
जखमी झा्यास अनुज्ञेय नुकसान भरपाईची रक्कम. [शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी1008/प्र.क्र.270/फ-1, पदनाांक 02.07.2010 (पदनाांक 02.07.2010 पासून लागू)]
क्रमाांक
(1)
1

2

3

4

पशुधनाचे (पाळीव प्राणयाचे) नाव
(2)
गाय म्हैस, बैल याांचा मृत्यू झा्यास

दे य असले्या नुकसान भरपाईची रक्कम
(3)
बाजार भाव ककमतीच्या 75% ककवा
रु. 10000/- (रु.दहा हजार फक्त) यापैकी
कमी असणारी रक्कम
मेंढी, बकरी व इतर पशुधन* याांचा मृत्यू बाजार भाव ककमतीच्या 75% ककवा
झा्यास
{*वन्यजीव
(सांरक्षण) रु. 3000/- (रु.तीन हजार फक्त) यापैकी
अपधपनयम, 1972 मधील कलम कमी असणारी रक्कम
2(18-अ) प्रमाणे}
गाय, म्हैस, बैल या जनावराांना कायम बाजार भाव पकमतीचे 50% ककवा रु.3000/अपांगत्व आ्यास
(रुपये तीन हजार फक्त) यापैकी कमी
असणारी रक्कम.
गाय, म्हैस, बैल, मेंढी, बकरी व इतर औषधोपचारासाठी येणारा खचथ दे णयात यावा.
पशुधन जखमी झा्यास
औषधोपचार शासकीय / पज्हा पपरषद
पशुपचपकत्सालयात करणेत यावा. दे य
रक्कम मयादा बाजार भावाचे 25% ककवा
रु.1000 (एक हजार फक्त) प्रपत जनावर
यापैकी कमी असणारी रक्कम. उक्त
नुकसान भरपाई पशुवद्य
ै कीय अपधका-याने
पदले्या प्रमाणपत्राचे आधारे दे णयात यावी.
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उपरोक्त नुकसान भरपाई खालील अटी व शतीच्या अधीन अनुज्ञय
े राहील.
6.1.

जनावर मालकाने जनावर मे्यापासून ककवा घटना घड्यापासून 48 तासाच्या आत

जवळील वन अपधका-याला / कमथचा-याला कळपवले पापहजे.
6.2.

वन्यप्राणयाने ज्या पठकाणी जनावर मारले असेल त्या पठकाणावरुन जनावराचे शव

लोकाांनी हलपवता कामा नये.
6.3.

जनावराचा ज्या पठकाणी मृत्यू / जनावर जखमी / अपांग झाले असेल त्या

पठकाणापासून 10 पक.मी. भागात कोणत्याही वन्यप्राणयाचा 6 पदवसापयंत पवष दे ऊन मृत्यू
झालेला नसावा.
6.4.

ह््याची बातमी पमळा्यानांतर सांबांपधत वनपाल याांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तातडीने

पांचनामा करावा. तर्ापप, जनावराचा मृत्यू कोणत्या वन्यप्राणयाचे ह््याने झाला याची तपासणी
वनक्षेत्रपाल दजाच्या अपधका-याकडू न करणयात येऊन द्यावयाची नुकसान भरपाई रक्कमही
त्याांचेकडू न ठरपवणयात यावी.
6.5.

जनावर मालकाला दे णयात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम मांजूर करणारा अपधकारी

उपवनसांरक्षक / पवभागीय वन अपधकारी या दजापेक्षा खालच्या दजाचा नसावा.
6.6.

सांबांपधताांना दे णयात येणारी अर्थसहाय्याची रक्कम रेखाांपकत धनादे शाव्दारे दे णयात

यावी.
7.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी 0413/प्र.क्र.123/फ-1, पदनाांक 25.11.2013 अन्वये

नुकसान भरपाई मांजूर करणयाचे अपधकार उपवनसांरक्षक व पवभागीय वन अपधकारी याांच्याबरोबरच
सांबांपधत पपरक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक वनसांरक्षक याांनाही प्रदान करणयात आले. सदर शासन पनणथय
पदनाांक 25.11.2013 पासून अांमलात आला.
8.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-915/प्र.क्र.305/फ-1, पदनाांक 11.11.2016 अन्वये वाघ,

पबबट, अस्वल, गवा (बायसन), रानडु क्कर, लाांडगा, तरस, को्हा, मगर, हत्ती व रानकुत्रे (ढोल)
याांच्या ह््यामुळे पशुधन मृत/अपांग/जखमी झा्यास खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य पनधापरत करणयात
आले आहे. (पदनाांक 11.11.2016 पासून लागू)
क्रमाांक

पशुधनाचे (पाळीव प्राणयाचे) नाव

दे य अर्थसहाय्य

(1)

(2)

(3)

1

गाय म्है स, बैल याांचा मृत्यू झा्यास

बाजार

भाव

ककमतीच्या

75%

ककवा

रु. 25000/- (रु. पांचवीस हजार फक्त) यापैकी
कमी असणारी रक्कम
2

मेंढी, बकरी व इतर पशुधन* याांचा मृत्यू बाजार

भाव

ककमतीच्या

75%

ककवा

झा्यास {*वन्यजीव (सांरक्षण) अपधपनयम, रु. 6000/- (रु. सहा हजार फक्त) यापैकी कमी
1972 मधील कलम 2(18-अ) प्रमाणे}
3

असणारी रक्कम

गाय, म्है स, बैल या जनावराांना कायम बाजार भाव पकमतीचे 50% ककवा रु.7500/अपांगत्व आ्यास

(रुपये सात हजार पाचशे फक्त) यापैकी कमी
असणारी रक्कम.
पष्ृ ठ 15 पैकी 6

शासन पपरपत्रक क्रमाांकः डब्ल्यूएलपी-2016/प्र.क्र.290/फ-1

4

गाय, म्है स, बैल, मेंढी, बकरी व इतर औषधोपचारासाठी येणारा खचथ दे णयात यावा.
पशुधन जखमी झा्यास

औषधोपचार

शासकीय

/

पज्हा

पपरषद

पशुपचपकत्सालयात करणेत यावा. दे य रक्कम
मयादा बाजार भावाचे 25% ककवा रु.2500/(रु. दोन हजार पाचशे फक्त) प्रपत जनावर
यापैकी कमी असणारी रक्कम. उक्त नुकसान
भरपाई

पशुवद्य
ै कीय

अपधका-याने

पदले्या

प्रमाणपत्राचे आधारे दे णयात यावी.

8.1.

सदर अर्थसहाय्य खालील अटी व शतीच्या अधीन राहू न अनुज्ञय
े असेल.

8.1.1.

जनावर मालकाने जनावर मे्यापासून ककवा घटना घड्यापासून 48 तासाच्या आत

जवळील वन अपधका-याला / कमथचा-याला कळपवले पापहजे.
8.1.2.

वन्यप्राणयाने ज्या पठकाणी जनावर मारले असेल त्या पठकाणावरुन जनावराचे शव

लोकाांनी हलपवता कामा नये.
8.1.3.

जनावराचा ज्या पठकाणी मृत्यू / जनावर जखमी / अपांग झाले असेल त्या

पठकाणापासून 10 पक.मी. भागात कोणत्याही वन्यप्राणयाचा 6 पदवसापयंत पवष दे ऊन मृत्यू
झालेला नसावा.
8.1.4.

ह््याची बातमी पमळा्यानांतर सांबांपधत वनपाल याांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तातडीने

पांचनामा करावा. तर्ापप, जनावराचा मृत्यू कोणत्या वन्यप्राणयाचे ह््याने झाला याची तपासणी
वनक्षेत्रपाल दजाच्या अपधका-याकडू न करणयात येऊन द्यावयाची नुकसान भरपाई रक्कमही
त्याांचेकडू न ठरपवणयात यावी.
8.1.5.

जनावर मालकाला दे णयात येणारी अर्थ सहाय्याची रक्कम मांजूर करणारा अपधकारी

सहाय्यक वनसांरक्षक या दजापेक्षा खालच्या दजाचा नसावा.
8.1.6.

सांबांपधताांना दे णयात येणारी अर्थसहाय्याची रक्कम ईएफटी/ ईजीएस/ एनईएफटी/

आरटीजीएस व्दारे अदा करणयात यावी / बॅंक खात्यात जमा करणयात यावी.

क - वन्यप्राणयाांमुळे पपक नुकसानी प्रकरणी नुकसान भरपाई.
9.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएनपी-1094/प्र.क्र.115/फ-1, पदनाांक 23.08.2004 अन्वये

वन्यप्राणयाांपासून शेतपपकाांचे नुकसानीबाबत अनुज्ञय
े नुकसान भरपाई सांबांधात पुढील पनदे श आहेत.
9.1.

राज्यातील रानडु क्कर, हपरण (सारांग व कुरांग), रानगवा व हत्ती या वन्यप्राणयाांपासून

शेतातील पपकाांच्या नुकसानीची नुकसान भरपाई दे णयात यावी.
9.2.

नुकसान भरपाईचा दर रु.2000/- प्रपत हेक्टर पयथन्त असावा. व त्याची कमाल मयादा

रु.5000/- इतकी प्रपतकुटु ां ब प्रपतवषथ एवढी असावी.
9.3.

नुकसान भरपाई दे णयासाठी पुढील पध्दत अवलांपबणयात यावी.

9.3.1.

पीक नुकसानीची तक्रार अपधकारक्षेत्र असलेले नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर

वनपपरक्षेत्रापधकारी याांचेपक
ै ी कोणाकडे ही घटना घड्यापासून तीन पदवसात करावी.
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9.3.2.

त्याची शहापनशा सांबांपधत वनपाल, सरपांच व ग्रामसेवक/तलाठी या तीन सदस्याांच्या

सपमतीमाफथत 10 पदवसाांच्या आत करणयात येईल. त्यासाठी जागेवर जाऊन पांचनामा करणे,
नुकसान क्षेत्राची मोजणी करणे, पुरावे तपासणे व नुकसानीचे मू्य ठरपवणे हे या सपमतीकडू न
अपेपक्षत आहे.
9.3.3.

प्रत्येक प्रकरणी नुकसान भरपाई दे णयाचे आदे श सांबांपधत उपवनसांरक्षक याांनी घटनेच्या

तारखेपासून 90 पदवसाांचे आांत काढावे.
9.3.4.

उपवनसांरक्षक याांनी आदे श काढ्यानांतर एक मपहन्याचे आांत बापधत व्यक्तीस रकमेचा

धनादे श हस्ताांतपरत करावा.
9.4.

याबाबत असाही पनणथय घेणयात आला की, खालील प्रकरणे नुकसानभरपाईसाठी

अपात्र राहतील.
9.4.1.

वनजपमनीवर अपतक्रमणाव्दारे करणयात येणारी शेती.

9.4.2.

भारतीय वन अपधपनयम ककवा वन्यजीव (सांरक्षण) अपधपनयमाांतगथत ज्याांचे

पवरुध्द गुन्हा नोंदपवला गेला आहे अशा व्यक्तीची शेती.
9.4.3.

ज्या कुटु ां बाची 4 पेक्षा अपधक गुरे मुक्त चराईसाठी जांगलात जातात त्या

कुटु ां बाची शेती.
9.4.4.

ज्या व्यक्तींना पीक सांरक्षणार्थ बांदूक परवाने दे णयात आले आहेत अशा

व्यक्तींच्या शेतीची नुकसानी.
9.4.5.
10.

मागील एक मपहन्याचे काळात वन्यप्राणयाांच्या पशकारीची घटना झालेली गाांव.े

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-1004/प्र.क्र.219/फ-1, पदनाांक 02.06.2006 अन्वये

वन्यहत्तींनी शेतपपकाांच्या व फळबागाांच्या केले्या नुकसानीबाबत द्यावयाच्या आर्थर्क मदतीच्या दरात
वाढ करणयात आली. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
बाब
(1) शेतपपके :-

या शासन पनणथयानुसार देणयात यावयाची आर्थर्क मदत
पूणथ

नुकसान रु.2000/- पयंत
झा्यास
नुकसान

रु.2,001/-

10,000/- पयंत झा्यास
नुकसान

रु.10,000/-

जास्त झा्यास

ते रु.2000/- अपधक त्यापेक्षा जास्तीच्या नुकसानीच्या 50%
रक्कम (रु.6,000/- चे कमाल मयादे त)
पेक्षा रु.6000/- अपधक रुपये 10,000/- पेक्षा जास्त नुकसानीच्या
30% रक्कम (रुपये 15,000/- चे कमाल मयादे त)

(2) फळझाडे :नारळ

रु.2,000/- प्रपत झाड

सुपारी

रु.1,200/- प्रपत झाड

कलमी आांबा

रु.1,600/- प्रपत झाड
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केळी

रु.48/- प्रपत झाड

ऊस

रु.400/- प्रपत टन

इतर फळझाडे

रु.200/- प्रपत झाड

10.1. तसेच वन्यहत्तीमुळे शेतपपक व फळझाडे नुकसानी सांदभात पुढील अटी पनपित करणयात
आ्या आहे.
10.1.1.

फळबागाांच्या

नुकसानीबाबतची

आर्थर्क

मदत

ही

शेतपपकाांच्या

सांदभातील

मदतीव्यपतपरक्त असेल.
10.1.2.

ही मदत प्रती हेक्टरी न राहता प्रत्यक्षात झाले्या नुकसानीवर अवलांबून राहील.

10.1.3.

सदरची मदत कसत असले्या शेतक-यास वा मालकास दे य राहील.

10.1.4.

शेतपपकाांची / फळझाडाांची नुकसानीची शहापनशा करणयाकरीता शासन पनणथय पद.

23.8.2004 मध्ये नमूद असले्या सपमतीमध्ये कृषी अपधकारी / फलोत्पादन अपधकारी याांचा
समावेश करणयात आला.
10.1.5.

वरील मदतीव्यपतपरक्त नुकसानग्रस्त शेतक-याांना वनपवभागाच्या रोपवापटकेतून

नुकसान झाले्या फळझाडाांच्या सांख्येइतकी फळझाडे उपलब्लधतेनुसार पवनामू्य पुरपवणयात
यावीत.
10.1.6.

ही मदत पूवोदाहरण म्हणून इतर कोणत्याही प्रकरणी वापरता येणार नाही.

10.1.7.

सदर आर्थर्क मदत सन 2002 पासून पूवल
थ क्षी प्रभावाने लागू करणयात आली.

11.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-1004/प्र.क्र.219/फ-1, पदनाांक 08.01.2008 अन्वये

बांदूक परवाने पदले्या व्यक्तींना वन्यहत्तींनी केले्या शेती नुकसान प्रकरणी सुध्दा नुकसान
भरपाईसाठी पात्र करणयात आले. तसेच वन्यहत्ती पासून होणा-या ऊस पपकाांचे नुकसानीबाबत पवशेष
पदशापनदे श जारी करणयात आले, ते खालीलप्रमाणे.
11.1.

ज्या व्यक्तींना पीक सांरक्षणार्थ बांदूक परवाने दे णयात आले आहेत अशा व्यक्तींना दे खील

वन्यहत्तींनी केले्या शेतीच्या / फळबागाांच्या नुकसानीसाठी नुकसान भरपाई पवपहत दरानुसार व
अन्य शतींच्या अधीन दे य असेल, मात्र वन्य हत्तींना इजा वा त्याची पशकार सांबांपधताांकडू न
झालेली नसावी.
11.2.

वन्यहत्तींपासून होणारे ऊस पपकाांचे नुकसानीसाठी रुपये 400/- प्रती मे.टन असे

वजनावर आधापरत न ठे वता गडकहग्लज, चांदगड तसेच ज्या तालुक्यामध्ये हत्तीकडू न ऊस पपकाांचे
नुकसान होईल त्या तालुक्याच्या मागील 8 वषाची कृषी पवभागाने काढले्या ऊसाच्या
उत्पादकतेवरुन सरासरी उत्पादकता काढावी व त्यानुसार ऊस पपकाची नुकसान भरपाई क्षेत्रावर
आधापरत उत्पादकतेनुसार (प्रती मे.टन रु.400/- प्रमाणे गणना करुन) दे णयात यावी.
12.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-1008/प्र.क्र.270/फ-1, पदनाांक 02.07.2010 अन्वये

रानडु क्कर, हपरण (सारांग व कुरांग), रानगवा, रोही (पनलगाय), माकड तसेच वन्यहत्ती या
वन्यप्राणयाांपासून शेतातील पपकाांच्या नुकसानीची भरपाई खालीलप्रमाणे पनधापरत करणयात आली.
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अ.क्र.

बाब

द्यावयाची आर्थर्क मदत

1

नुकसान रु.2000/- पयंत पूणथ परांतु पकमान रु.500/झा्यास

2

नुकसान रु

2,001/- ते रु.2000/- अपधक त्यापेक्षा जास्तीच्या नुकसानीच्या

10,000/- पयंत झा्यास
3

50% रक्कम (रु.6,000/- चे कमाल मयादे त)

नुकसान रु.10,000/- पेक्षा रु.6,000/जास्त

झा्यास

अपधक

रु.10,000/-

पेक्षा

जास्त

नुकसानीच्या 30 टक्के रक्कम (रु.15,000/- चे
कमाल मयादे त)

4.

ऊस

रु.400 प्रती मे.टन

त्याचप्रमाणे वन्यहत्ती व रानगवे याांनी फळबागाांच्या केले्या नुकसानीबाबत खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य
दे णयात यावे.
बाब
फळझाडे

द्यावयाची आर्थर्क मदत

नारळ

रुपये 2,000/- पयंत प्रपत झाड

सुपारी

रुपये 1,200/- पयंत प्रपत झाड

कलमी आांबा

रुपये 1,600/- पयंत प्रपत झाड

केळी

रुपये 48/- पयंत प्रपत झाड

इतर फळझाडे

रुपये 200/- पयंत प्रपत झाड

12.1. तसेच खालील नवीन अट अांतभूत
थ करणयात आली.
"प्रत्येक प्रकरणी नुकसान भरपाई दे णयाचे आदे श सांबांपधत उपवनसांरक्षक याांनी घटनेच्या 30
पदवसाांचे आांत काढावे."
12.2. तसेच शासन पनणथय पदनाांक 23.08.2004 व 02.06.2006 च्या शासन पनणथयातील पदले्या
अटींपैकी बांदूक परवानासांबांधी अटीत सुधारणा करुन पुढील अट घालणयात आली.
"ज्या व्यक्तींना पपक सांरक्षणार्थ बांदूक परवाने दे णयात आलेले आहेत, अशा व्यक्तींच्या शेतीची
नुकसान भरपाई पवपहत दराने वन्यहत्ती ककवा रानगवा ककवा इतर वन्यप्राणी याांना इजा ककवा त्याांची
पशकार सांबांपधताकडू न झाली नस्यास अनुज्ञय
े राहील."
13.

याच शासन पनणथयान्वये पगधाडाव्दारे नारळाांची नुकसान भरपाईबाबत नुकसान भरपाई दे णयाचे

धोरण ठरपवणयात आले. ते खालीलप्रमाणे 13.1.

पगधाडाांव्दारे प्रजननासाठी नारळाच्या झाडाांचा मोठया प्रमाणात वापर केला जात

अस्याने घरटयामधील पगधाडाच्या पवष्ट्टेमुळे नारळाांचे उत्पन्न घटते व शेतक-याांचे नुकसान होते.
त्यामुळे शेतकरी अशा झाडाांवर असलेली घरटी नष्ट्ट करतात व पयायाने त्यामुळे पगधाडाची अांडी पपल्ले नष्ट्ट होतात. पगधाडाांची घरटी असले्या नारळ झाडासाठी प्रती हांगाम खालीलप्रमाणे व
पुढील अटींवर नुकसान भरपाई दे णयात यावी पष्ृ ठ 15 पैकी 10
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13.1.1.

नारळाचे मागील हांगामातील प्रती झाड उत्पादन सांबांपधत कृषी अपधका-याांकडू न

उपलब्लध करुन घ्यावे. त्यानुसार ज्या झाडावर पगधाडाचे घरटे असेल त्या झाडाच्या उत्पादनात
चालू हांगामात झालेली घट पवचारात घेऊन प्रती नारळ रु.7/- प्रमाणे नुकसान भरपाई पपरगणीत
करणयात यावी.
13.1.2.

दे णयात येणारी नुकसान भरपाई प्रती हांगाम प्रती झाड रु.400/- पsक्षा अपधक असता

कामा नये.
13.1.3.

पगधाडाचे घरटे नारळाच्या झाडावर अस्याचे आढळ्यावर शेत मालकाने तसे

स्र्ापनक वनपपरक्षेत्र कायालयास कळवावे. सदर बाबीची वनक्षेत्रपाल दजाच्या अपधका-याने खात्री
के्यावर नुकसान भरपाईचे मान्यतेबाबतचा पनणथय सांबांपधत उपवनसांरक्षक याांच्या मान्यतेनांतर
अजथदारास कळपवणयात येईल.
13.1.4.

पगधाडाांच्या पवणीचा हांगाम सांपेपयंत शेत मालकाने घरटयास सांरक्षण द्यावे. याबाबत

पाहणी करुन खात्री झा्यावर नुकसान भरपाई दे णयात येईल.
13.1.5.

अर्थसहाय्याची रक्कम केवळ रेखाांपकत धनादे शाव्दारे अदा करणयात यावी.

13.1.6.

सदर शासन पनणथय पदनाांक 02.07.2010 पासून लागू करणयात आला.

14.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1, पदनाांक 05.09.2013 अन्वये

नुकसान भरपाईचे दरात खालीलप्रमाणे वाढ करणयात आली.
14.1. राज्यातील रानडु क्कर, हपरण (सारांग व कुरांग), रानगवा, रोही (पनलगाय), माकड, वानर तसेच
वन्यहत्ती या वन्यप्राणयाांपासून शेतपपकाला ककवा फळबागाांना नुकसान झा्यास खालीलप्रमाणे वाढीव
नुकसान भरपाई दे णयात यावी.
शेतपपक
अ.क्र.
1

बाब

द्यावयाची आर्थर्क मदत

नुकसान रुपये 2000/- पयंत पूणथ परांतु पकमान रुपये 700/झा्यास

2

नुकसान रुपये 2,001/- ते रुपये रुपये 2000/- अपधक त्यापेक्षा जास्तीच्या
10,000/- पयंत झा्यास

नुकसानीच्या

75%

रक्कम

(रुपये

8,000/- चे कमाल मयादे त)
3

नुकसान रुपये 10,000/- पेक्षा रुपये 8,000/- अपधक रुपये 10,000/जास्त झा्यास

पेक्षा जास्त नुकसानीच्या 40% रक्कम
(रुपये 18,000/- चे कमाल मयादे त)

4

ऊस

रुपये 400 प्रती मे.टन
फळबाग
बाब

फळझाडे

द्यावयाची आर्थर्क मदत

नारळ

रुपये 2,400/- पयंत प्रपत झाड

सुपारी

रुपये 1,400/- पयंत प्रपत झाड
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कलमी आांबा

रुपये 1,800/- पयंत प्रपत झाड

केळी

रुपये 60/- पयंत प्रपत झाड

इतर फळझाडे

रुपये 250/- पयंत प्रपत झाड

14.2. सदर शासन पनणथय पदनाांक 05.09.2013 पासून लागू करणयात आला.
15.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी 0413/प्र.क्र.123/फ-1, पदनाांक 25.11.2013 अन्वये

नुकसान भरपाई मांजूर करणयाचे अपधकार उपवनसांरक्षक व पवभागीय वन अपधकारी याांच्याबरोबरच
सांबांपधत पपरक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक वनसांरक्षक याांनाही प्रदान करणयात आले. सदर शासन पनणथय
पदनाांक 25.11.2013 पासून अांमलात आला.
16.

शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1, पदनाांक 09.07.2015 अन्वये

नुकसान भरपाईचे दरात खालीलप्रमाणे वाढ करणयात आली.
16.1.

राज्यातील रानडु क्कर, हपरण (सारांग व कुरांग), रानगवा, रोही (पनलगाय), माकड,

वानर तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राणयाांपासून शेतपपकाला ककवा फळबागाांना नुकसान झा्यास
खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई दे णयात यावी.
पीक नुकसानीपोटी द्यावयाचे आर्थर्क सहाय्य
अ.क्र.
1

तपशील
शेतपपकाचे

आर्थर्क सहाय्य
नुकसान

पूणथ ककमत परांतु पकमान रु.1000/-

रु.10000/- पयंत झा्यास
2

शेतपपकाचे

नुकसान

रु.10000/- पेक्षा जास्त

रु.10000/- अपधक रु.10000/- चे
वरील नुकसानीचे 80% रक्कम
(रु.25000/- चे कमाल मयादे त)

3

ऊस पपकाचे नुकसान

रु.800/-

प्रपत

मे.टन

प्रमाणे

(रु.25000/- चे मयादे त)
फळबागाांच्या केले्या नुकसानीपोटी द्यावयाचे आर्थर्क सहाय्य
अ.क्र.

प्रजाती

आर्थर्क सहाय्य

1

नारळ

रु.4800/- प्रती झाड

2

सुपारी

रु.2800/- प्रती झाड

3

कलमी आांबा

रु.3600/- प्रती झाउ

4

केळी

रु.120/- प्रती झाड

5

इतर फळझाडे

रु.500/- प्रती झाड

16.2.

नुकसान भरपाई दे णयाच्या अटी शासन पनणथय पद. 02.07.2010, पदनाांक 05.09.2013

व पदनाांक 25.11.2013 च्या शासन पनणथयाप्रमाणे राहतील. सदर शासन पनणथय पदनाांक
09.07.2015 पासून अांमलात आला.
17.

वन्यप्राणयाांपासून होणाऱ्या पपकाांच्या, फळझाडाांच्या झाले्या नुकसानीबद्दल आर्थर्क सहाय्य

अदा करणयासाठी अवलांपबणयात येणाऱ्या कायथपध्दतीमध्ये सुधारणा व पांचनाम्यात सुलभता येणयासाठी
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नेमले्या सपमतीची फेररचना शासन पनणथय डब्ल्युएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1 पद. 28.09.2015
अन्वये करणयात आली.

17.1

सबांपधत शेतकरी पीक नुकसानीची तक्रार सवथ कागदपत्र व पुराव्यासह अपधकारक्षेत्र
असलेले नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांचप
े ैकी
कोणाकडे ही घटना घड्यापासून 03 ीतीन) पदवसाचे आांत करतील.

17.2

प्रत्येक प्रकरणी तक्रार प्राप्त झा्यानांतर (1) वनरक्षक (2) कृषी सहाय्यक (3) तलाठी
अशी तीन सदस्याांची सपमती नुकसानीची शहापनशा करणे, जागेवर जाऊन पांचनामा
करणे, नुकसान क्षेत्राची मोजणी करणे, पुरावे तपासणे व नुकसानीचे मू्य ठरपवणे
इत्यादी सवथ कायथवाही करून आपला अहवाल 14 ीचौदा) पदवसाांचे आांत सांबपां धत वन
पपरक्षेत्र अपधकारी याांना सादर करतील.

17.3 सपमतीने सादर केलेला अहवाल सांबपां धत वन पपरक्षेत्र अपधकारी सांबपां धत सहाय्यक
वनसांरक्षक / पवभागीय वन अपधकारी / उपवनसांरक्षक याांना 04 ीचार) कामाच्या
पदवसाांच्या आांत सादर करतील.
17.4 वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांनी सपमतीचा अहवाल सादर के्यानांतर सांबपधत सहाय्यक
वनसांरक्षक / पवभागीय वन अपधकारी / उपवनसांरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थर्क
सहाय्य दे णयाचे आदे श 04 ीचार) कामाच्या पदवसाांचे आांत ककवा घटनेची तक्रार प्राप्त
झा्यापासून 23 पदवसाांचे आांत काढतील.
17.5 सांबध
ां ीत सहाय्यक वनसांरक्षक / पवभागीय वन अपधकारी / उपवनसांरक्षक याांनी आदे श
काढ्यानांतर 03 ीतीन) कामाचे पदवसाांचे आांत ककवा घटनेची तक्रार प्राप्त झा्यापासून
26 पदवसाांचे आांत जे अगोदर घडे ल, आर्थर्क सहाय्याची रक्कम बापधत व्यक्तीच्या
खात्यात जमा करतील ककवा रेखाांपकत धनादे श हस्ताां तरीत करतील.
18.

वन्यप्राणयाांमुळे फळबाग व शेतपपकाांचे नुकसानीसांदभात उपरोक्त शासन पनणथयान्वये सांत्री व

मोसांबी या फळझाडाांकरीता वेगळयाने तरतूदी करणयात आलेली नव्हती. पवदभातील सांत्री व मोसांबी
हया फळझाडाांचे वन्यप्राणयाांमुळे मोठया प्रमाणावर नुकसान होत आहे , मात्र इतर फळझाडाांकरीता
असलेली नुकसान भरपाईची तरतूद सांत्री व मोसांबीकरीता अपुरी अस्यामुळे वन्यप्राणयाांच्या
अस्स्तत्वाबद्दल जनसामान्यात पनमाण होणारे प्रपतकूल मत पवचारात घेता सदर रकमेत वाढ करणयाची
बाब शासनाच्या पवचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पनणथय क्रमाांक डब्ल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ1, पदनाांक 23 पडसेंबर, 2015 अन्वये या फळझाडाांकरीता खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई पनधापरत
करणयात आली.
18.1.

राज्यातील रानडु क्कर, हपरण (सारांग व कुरांग), रानगवा, रोही (पनलगाय), माकड,

वानर तसेच वनहत्ती या वन्यप्राणयाांपासून सांत्री व मोसांबीच्या फळबागाांचे नुकसान झा्यास
खालीलप्रमाणे नुकसान भरपाई दे णयात यावी.
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फळबागाांच्या केले्या नुकसानीपाटी द्यावयाचे आर्थर्क सहाय्य
अ.क्र.
1
17.2.
19.

प्रजाती

आर्थर्क सहाय्य

सांत्री व मोसांबी

रु.2400/- प्रती झाड

सदर शासन पनणथय पदनाांक 23.12.2015 पासून अांमलात आला.

सदर शासन पपरपत्रक उपरोल्लेपखत शासन पनणथयाांमधील तरतूदी तसेच त्यात वेळोवेळी

झालेला बदलाबाबतचे सांकलन असून कोठे ही तफावत आढळ्यास मूळ शासन पनणथयातील तरतूदी
अांपतम राहतील याची नोंद घ्यावी.
20.

उपरोल्लेपखत पवपवध शासन पनणथय ज्या पदनाांकापासून अांमलात आहे, त्या पदनाांकाचा उल्लेख या

पपरपत्रकात करणयात आला असून सांबांपधत प्रापधका-याांनी याकडे काळजीपूवक
थ लक्ष दे ऊन प्रकरणे
हाताळावीत.
21. सदर शासन पपरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्लध करणयात आले असून, त्याचा सांकेताांक 201611281540532119 असा आहे. हा आदे श
पडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढणयात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
Digitally signed by Arvind Shankar Apte
DN: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Revenue And Forest
Department
Date: 2016.11.28 15:48:20 +05'30'

Arvind Shankar
Apte

(अरकवद आपटे )
पवशेष कायथ अपधकारी
महसूल व वनपवभाग
प्रत मापहती आपण उपचत कायथवाहीसाठी :1) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
2) मा. मांत्री (वने) याांचे खाजगी सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा. राज्यमांत्री ीवने) याांचे खाजगी सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
4) मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
5) अपर मुख्य सपचव, पनयोजन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6) अपर मुख्य सपचव, पवत्त पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7) अपर मुख्य सपचव (कृषी), कृषी व पदु म पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
8) महासांचालक, मापहती व प्रपसध्दी, मांत्रालय, मुांबई.
9) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
10) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
11) व्यवस्र्ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वनपवकास महामांडळ, नागपूर.
12) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, सामापजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13) अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (अर्थसांक्प, पनयोजन व पवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
14) अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुांबई (बोरीवली).
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15) मुख्य वनसांरक्षक (प्रादे पशक), सवथ.
16) मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), पुणे.
17) मुख्य वनसांरक्षक तर्ा क्षेत्र सांचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रक्प, अमरावती.
18) मुख्य वनसांरक्षक तर्ा सांचालक, सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोपरवली.
19) मुख्य वनसांरक्षक तर्ा क्षेत्र सांचालक, पेंच व्याघ्र प्रक्प, नागपूर.
20) मुख्य वनसांरक्षक तर्ा क्षेत्र सांचालक, ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रक्प, चांद्रपूर.
21) मुख्य वनसांरक्षक तर्ा क्षेत्र सांचालक, सहयाद्री व्याघ्र प्रक्प, को्हापूर.
22) वनसांरक्षक तर्ा क्षेत्र सांचालक, नवेगाव-नागपझरा व्याघ्र प्रक्प, गोंपदया
23) वनसांरक्षक (वन्यजीव), नापशक.
24) सवथ पज्हापधकारी.
25) सवथ पोपलस अधीक्षक.
26) उपवनसांरक्षक (प्रादे पशक) सवथ.
27) उपवनसांरक्षक (वन्यजीव) ठाणे
28) पवभागीय वन अपधकारी (वन्यजीव), अकोला/औरांगाबाद
29) पवभागीय वन अपधकारी, उस्मानाबाद/बीड / कहगोली /परभणी/ पचपळू ण.
30) उप पवभागीय सांगमनेर/मालेगाव/ भोर.
31) सवथ पज्हा कृषी अपधकारी.
32) महालेखापाल-1/2 (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / नागपूर.
33) पनयोजन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32.
34) पवत्त पवभाग (व्यय-10 कायासन), मांत्रालय, मुांबई - 32.
35) कृषी, पशुसांवधथन, दु ग्धपवकास व मत्स्यव्यवसाय पवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32.
36) वन कक्षातील सवथ कायासने, महसूल व वन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
37) फ-1 कायासन, महसूल व वन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32 (पनवडनस्ती).
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