वन्यप्राणयाांपासून होणाऱ्या पपकाांच्या, फळझाडाांच्या
झालेल्या

नुकसानीबद्दल

आर्थिक

सहाय्य

अदा

करणयासा ी अवलांपबणयात य येणाऱ्या काययपध्दत यीमध्ये
सुधारणा व पांचनाम्यात य सुलात या येणयासा ी नेमलेल्या
सपमत यीच्या फेररचनेस मान्यत या दे णयाबाबत य.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन पवााग,
शासन पनणयय क्रमाांक : डब्लल्युएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1,
मांत्रालय, मुांबई-400032
पदनाांक : 28 सप्टें बर, 2015.
वाचावे :- 1) शासन पनणयय, महसूल व वन पवााग क्र. डब्लल्युएलपी-१०.०८/प्रक्र. २७०/फ-१,
पदनाांक ०२/०७/२०१०
2) शासन पनणयय, महसूल व वन पवााग क्र. डब्लल्युएलपी-२०१२/प्रक्र. ३२६/फ-१,
पदनाांक ०५/०९/२०१३
3) शासन पनणयय, महसूल व वन पवााग क्र. डब्लल्युएलपी-०४१३/प्रक्र. १२३/फ-१,
पदनाांक २५/११/२०१३
4) शासन पनणयय, महसूल व वन पवााग क्र. डब्लल्युएलपी-२०१२/प्रक्र. ३२६/फ-१,
पदनाांक 09/07/2015
प्रस्त यावना :वन्यप्राणयाांपासून शेत यपपकाांचे वकवा फळबागाांचे नुकसान झाल्यास पदनाांक ०२/०७/२०१०,
पदनाांक ०५/०९/२०१३, पदनाांक 25/11/2013 व पदनाांक 09/07/2015 च्या शासन पनणययानुसार आर्थिक
मदत यीची रक्कम सांबांपधत याांना अदा करणयात य येत ये. शेत यपपकाच्या नुकसानीची शहापनशा करणयासा ी उक्त य
शासन पनणययामध्ये सांबपधत य वनपाल, सरपांच, ग्रामसेवक/त यला ी व कृषी अपधकारी/फलोत्पादन अपधकारी
या चार सदस्याांच्या सपमत यीने १० पदवसाांच्या आांत य जागेवर जाऊन पांचनामा करणे, नुकसान क्षेत्राची मोजणी
करणे, पुरावे त यपासणे व नुकसानीचे मूल्य

रपवणे अपेपक्षत य असत ये. त्यानांत यर उपवनसांरक्षक याांनी घटनेच्या

त यारखेपासून ३० पदवसाांचे आांत य नुकसान ारपाईचे आदे श काढणे व आदे श काढल्यानांत यर एक मपहन्याचे
आांत य बापधत य व्यक्त यीस रक्कम अदा करणे ही पध्दत य अवलांपबणयात य येत य होत यी. त यिापप वेगवेगळया पवाागाचे
स्िापनक अपधकारी व लोकप्रपत यपनधी एकत्र येऊन नुकसानीची शहापनशा करणयास सपमत यीस होणारा पवलांब
टाळणयासा ी व पांचनाम्यात य सुलात या येणयासा ी त यसेच प्रत्यक्षात य बाधीत य शेत यकऱ्याांना दे य अियसहाय्य
त यत्परत येने दे णे शक्य व्हावे म्हणून सपमत यीमध्ये स्िापनकाांचा सहााग व सुसूत्रीकरण करणे व ३० पदवसाांचे आांत य
बाधीत य व्यक्त यीस आर्थिक सहाय्याची रक्कम अदा करणयासा ी अवलांपबणयात य येणाऱ्या पध्दत यीमध्ये सुधारणा
करणे ही बाब शासनाच्या पवचाराधीन होत यी. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे पनणयय घेत यला आहे.
शासन पनणयय
वन्यप्राणयाांपासुन होणाऱ्या पपकाांच्या, फळझाडाांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल आर्थिक सहाय्य
अदा करणयासा ी पुढीलप्रमाणे पध्दत य अवलांपबणयात य यावी :1) सांबांपधत य शेत यकरी पीक नुकसानीची त यक्रार सवय कागदपत्र व पुराव्यासह अपधकारक्षेत्र असलेले
नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांचेपैकी कोणाकडे ही घटना
घडल्यापासून 03 ीत यीन) पदवसाचे आांत य करत यील.
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2) प्रत्येक प्रकरणी त यक्रार प्राप्त य झाल्यानांत यर (1) वनरक्षक (2) कृषी सहाय्यक (3) त यला ी अशी त यीन
सदस्याांची सपमत यी नुकसानीची शहापनशा करणे, जागेवर जाऊन पांचनामा करणे, नुकसान
क्षेत्राची मोजणी करणे, पुरावे त यपासणे व नुकसानीचे मूल्य रपवणे इत्यादी सवय काययवाही करून
आपला अहवाल 14 ीचौदा) पदवसाांचे आांत य सांबांपधत य वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांना सादर करत यील.
3) सपमत यीने सादर केलेला अहवाल सांबांपधत य वन पपरक्षेत्र अपधकारी सांबांपधत य सहाय्यक वनसांरक्षक /
पवाागीय वन अपधकारी / उपवनसांरक्षक याांना 04 ीचार) कामाच्या पदवसाांच्या आांत य सादर
करत यील.
4) वन पपरक्षेत्र अपधकारी याांनी सपमत यीचा अहवाल सादर केल्यानांत यर सांबपधत य सहाय्यक वनसांरक्षक
/ पवाागीय वन अपधकारी / उपवनसांरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थिक सहाय्य दे णयाचे आदे श 04
ीचार) कामाच्या पदवसाांचे आांत य वकवा घटनेची त यक्रार प्राप्त य झाल्यापासून 23 पदवसाांचे आांत य
काढत यील.
5) सांबांधीत य सहाय्यक वनसांरक्षक / पवाागीय वन अपधकारी / उपवनसांरक्षक याांनी आदे श
काढल्यानांत यर 03 ीत यीन) कामाचे पदवसाांचे आांत य वकवा घटनेची त यक्रार प्राप्त य झाल्यापासून 26
पदवसाांचे आांत य जे अगोदर घडे ल, आर्थिक सहाय्याची रक्कम बापधत य व्यक्त यीच्या खात्यात य जमा
करत यील वकवा रेखाांपकत य धनादे श हस्त याांत यरीत य करत यील.
इत यर अटी व त यरत युद पदनाांक ०२/०७/२०१०, पदनाांक ०५/०९/२०१३, पदनाांक 25/11/2013 व
पदनाांक 09/07/2015 च्या शासन पनणययाप्रमाणे लागू राहत यील.
सदर शासन पनणयय, पनगयमीत य झाल्याचे पदनाांकापासून लागू करणयात य येत य आहे.
सदर शासन पनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत यस्िळावर उपलब्लध
करणयात य आला असून त्याचा सांकेत याक 201509291306554519 असा आहे . हा आदे श पडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांपकत य करुन काढणयात य येत य आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

APTE ARVIND
SHANKAR
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(अरववद आपटे )
पवशेष कायय अपधकारी
महसूल व वन पवााग
प्रत य मापहत यी आपण उपचत य काययवाहीसा ी :1) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
2) मा.मांत्री (वने) याांचे खाजगी सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
4) अपर मुख्य सपचव, पनयोजन पवााग, मांत्रालय, मुांबई.
5) अपर मुख्य सपचव, पवत्त पवााग, मांत्रालय, मुांबई.
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6) अपर मुख्य सपचव (कृषी), कृषी व पदु म पवााग, मांत्रालय, मुांबई.
7) प्रधान सपचव (ग्राम पवकास), ग्राम पवकास व जलसांधारण पवााग, मांत्रालय, मुांबई.
8) महासांचालक, मापहत यी व प्रपसध्दी, मांत्रालय, मुांबई.
9) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
10) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
11) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक, सामापजक वनीकरण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) व्यवस्िापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वनपवकास महामांडळ, नागपूर.
13) अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (अियसांकल्प, पनयोजन व पवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
14) अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुांबई (बोरीवली)/नापशक.
15) मुख्य वनसांरक्षक (प्रादे पशक), सवय.
16) मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), पुणे.
17) मुख्य वनसांरक्षक त यिा क्षेत्र सांचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावत यी.
18) मुख्य वनसांरक्षक त यिा सांचालक, सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोपरवली.
19) मुख्य वनसांरक्षक त यिा क्षेत्र सांचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर.
20) मुख्य वनसांरक्षक त यिा क्षेत्र सांचालक, त याडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्प, चांद्रपूर.
21) मुख्य वनसांरक्षक त यिा क्षेत्र सांचालक, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर.
22) वनसांरक्षक त यिा क्षेत्र सांचालक, नवेगाव-नागपझरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंपदया
23) वनसांरक्षकीवन्यजीव) नापशक/ ाणे.
24) सवय पोपलस आयुक्त य.
25) सवय पजल्हापधकारी.
26) सवय पोपलस अधीक्षक.
27) उपवनसांरक्षक (प्रादे पशक) सवय.
28) उपवनसांरक्षक (वन्यजीव), अकोला/औरांगाबाद.
29) पवाागीय वन अपधकारी, साांगली/उस्मानाबाद/बीड / वहगोली /पचपळू ण.
30) उप पवाागीय सांगमनेर/मालेगाव/ ाोर.
31) सवय पजल्हा कृषी अधीक्षक अपधकारी.
32) महालेखापाल-1/2 (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञय
े त या), महाराष्ट्र राज्य , मुांबई / नागपूर.
33) पनयोजन पवााग, मांत्रालय, मुांबई - 32.
34) पवत्त पवााग (व्यय-10 कायासन), मांत्रालय, मुांबई - 32.
35) वन कक्षात यील सवय कायासने, महसूल व वन पवााग, मांत्रालय, मुांबई-32.
36) फ-1 कायासन, महसूल व वन पवााग, मांत्रालय, मुांबई - 32 (पनवडनस्त यी).
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