शेतपिकास धोकादायक ठरलेल्या राुक् कर

व रोही याांचा बांदोबस्त कर्याबाबत
महाराष्टर शासु

महसूल व वु पवभाग

शासु िपरित्रक क्रमाांक :- कब्लल्य्एलिी 0814/प्र क्र 186/फ-1
मांत्रालय, म्ांबई- 400 032

प्रस्तावुा :-

पदुाांक :- 22 ज्ल,ै 2015

शासु ित्र पदुाांक 02 09 2014 अन्वये शेतपिकास धोकादायक ठरलेल्या राुक् कर व

रोही याांचा बांदोबस्त कर्याबाबत मागगदशगक सूचुा जारी कर्यात ्ल्या होया. बांद्कीद्वारे

पशकार कर्यासाठी अु्भवी यती ु पमळणे, िारध कर्यासाठी लागणारा खचग शेतक-याला

स्वतः  वहु करावा लागणे व िारध केल्याुांतर राुक् कर व रोहीचे मृत शरीर / अवयव सरकार

जमा होणे, वुिपरक्षेत्र अपधकारी याांुा वन्यप्राणी पवल्हे वाक कर्याबाबत अपधकार ुसणे इयादी

म्ळे िारध कर्याची सदर कायगिध्दती यवहायग ठरत ुाही असे शासुाच्या पुदशगुास ्ले ्हे

तसेच राज्य वन्यजीव मांकळाच्या पदुाांक 22 06 2015 रोजीच्या ुवया बैठकीत रोही व

राुक् कर प्रा्याांच्या िारध कर्याबाबत स्लभीकरण कर्याच्या ष्ष्टकीुे सपवस्तर चचझ लाली व
या अु्षांगाुे स्लभीकरण कर्यासाठी स्धारीत सूचुा जारी कर्यास मांकळाुे मान्यता पदली
शासु िपरित्रक :-

वरील पववेचुाच्या अु्षांगाुे स्धापरत मागगदशगक सूचुा पुगगपमत कर्याची बाब

शासुाच्या पवचाराधीु होती तरी ्ता खालीलप्रमाणे
कर्यात येत ्हे त :-

स्धारीत मागगदशगक सूचुा पुगगमीत

1) राुक् कर ककवा रोही या वन्यप्रा्याांिासूु शेतपिकाांचे ु्कसाु होत असल्याची तक्रार
शेतकऱयाांुी सांबांधीत वुक्षेत्रिाल याांचेकके अजग दे ऊु िोचिावती प्राप्त करावी

2) उिरोत तक्रार प्राप्त लाल्याुांतर सांबांधीत वुक्षेत्रिाल याांुी शहापुशा करुु राुक् कर

ककवा रोही िारध कर्याबाबत िरवाुा 24 तासाच्या ्ांत पुगगपमत करावा जर 24
तासाच्या ्त िरवाुा पदला ुाही ककवा ुाकारला ुाही तर अजगदाराला िरवाुा दे ्यात
्लेला ्हे असे गृहीत धरुु िारध कर्याची म्भा राहील

3) राष्टरीय उद्याुे, अभयार्य, याघ्र प्रकल्ि, सांवधगु राखीव क्षेत्रात क्ठल्याही िपरस्स्ितीत
िारध कर्याची िरवाुगी दे ता येणार ुाही

4) अभयार्य/राष्टरीय उद्याुाच्या पसमेिासूु 5 पक मी सभोवतालच्या क्षेत्रात या तरत्दींचा
वािर करताांुा अयापधक काळजी घे ्यात यावी

5) िारध कर्याच्या िरवाुगीत िारध कर्यासाठी लागणारा यवहापरक कालावधी व क्षेत्र
याबाबतचा तिपशल ुमूद करावा िरवाुाधारकाुे याचे काके कोरिणे िालु करावे
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6) प्रयेक मपहन्यात दे ्यात ्लेले िरवाुे व याु्सार िारध कर्यात ्लेल्या राुक् कर

/ रोही याांच्या सांख्येबाबत व पवल्हे वाकीच्या तिपशलाचा मापसक अहवाल वुक्षेत्रिाल याांुी
सांबांपधत उिवुसांरक्षकाकके सादर करावा उिवुसांरक्षक व याांचे वपरष्टठ अपधकाऱयाांुी

याचे स्तरावर िारध लालेल्या वन्यप्रा्याांबाबत दर मपहन्यास ्ढावा घे ऊु प्रधाु म्ख्य
वुसांरक्षक (वन्यजीव), याांचेकके अहवाल िाठवावा

7) प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक (वन्यजीव) या सूचुाबाबत लालेल्या कायगवाहीचा ्ढावा घे तील व
वेळोवेळी ्वश्यकतेु्सार शासुास अहवाल िाठवतील

8) या सूचुाांचे अांमलबजावणीत काही अकचणी ्ल्यास प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक (वन्यजीव),
याांुी याांचे स्तरावर क्षेपत्रय अपधकारी याांुा सूचुा द्यायात
सदर

शासु

िपरित्रक

महाराष्टर

शासुाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्िळावर उिलब्लध कर्यात ्ले असूु याचा सांकेताक 201507221611335219 असा
्हे . हे िपरित्रक पकजीकल स्वाक्षरीुे साक्षाांपकत करुु काढ्यात येत ्हे .
महाराष्टराचे राज्यिाल याांच्या ्दे शाु्सार व ुावाुे ,
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( अरकवद ्िके )

पवशेष कायग अपधकारी
प्रपत, मापहती व उपचत कायगवाहीसाठी :-

महसूल व वु पवभाग

1) मा म्ख्यमांत्री, महाराष्टर राज्य, मांत्रालय, म्ांबई याांचे प्रधाु सपचव

2) मा मांत्री (वुे), महाराष्टर राज्य, मांत्रालय, म्ांबई याांचे खाजगी सपचव
3) म्ख्य सपचव, महाराष्टर राज्य, मांत्रालय, म्ांबई

4) अिर म्ख्य सपचव, पवत्त पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई

5) अिर म्ख्य सपचव, पुयोजु पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई

6) अिर म्ख्य सपचव (कृषी), कृषी व िद्म पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई

7) प्रधाु सपचव (महसूल), मांत्रालय, म्ांबई

8) सपचव (मदत व ि्ुवगसु), महसूल व वु पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई

9) महासांचालक, मापहती व प्रपसध्दी महासांचालुालय, मांत्रालय, म्ांबई
10) प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक (वु बल प्रम्ख), महाराष्टर राज्य, ुागिूर
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11) प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक (वन्यजीव), महाराष्टर राज्य, ुागिूर

12) अिर प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक (अिगसांकल्ि, पुयोजु व पवकास), महाराष्टर राज्य, ुागिूर
13) यवस्िािकीय सांचालक, महाराष्टर राज्य वुपवकास महामांकळ, ुागिूर

14) प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक व महासांचालक, सामापजक वुीकरण सांचालुालय, म रा ि्णे
15) अिर प्रधाु म्ख्य वुसांरक्षक (वन्यजीव),िूवग ुागिूर / िपश्चम, म्ांबई / ुापशक
16) सवग पवभागीय ्य्त

17) सवग म्ख्य वुसांरक्षक (प्रादे पशक)
18) सवग म्ख्य वुसांरक्षक (वन्यजीव)

19) सवग महायवस्िािक, महाराष्टर राज्य वुपवकास महामांकळ

20) म्ख्य वुसांरक्षक तिा क्षेत्र सांचालक, ताकोबा अांधारी याघ्र प्रकल्ि, चांद्रिूर
21) म्ख्य वुसांरक्षक तिा क्षेत्र सांचालक, मेळघाक याघ्र प्रकल्ि, अमरावती
22) म्ख्य वुसांरक्षक तिा क्षेत्र सांचालक, िेंच याघ्र प्रकल्ि, ुागिूर

23) म्ख्य वुसांरक्षक तिा क्षेत्र सांचालक, सह्याद्री याघ्र प्रकल्ि, कोल्हािूर

24) म्ख्य वुसांरक्षक तिा सांचालक, सांजय गाांधी राष्टरीय उद्याु, बोपरवली

25) वुसांरक्षक तिा क्षेत्र सांचालक, ुवेगाव-ुागपलरा याघ्र प्रकल्ि, गोंपदया
26) वुसांरक्षक (वन्यजीव), ठाणे/ुापशक
27) सवग िोलीस ्य्त
28) सवग पजल्हापधकारी

29) सवग उि वुसांरक्षक (प्रादे पशक)

30) सवग उिवुसांरक्षक (वन्यजीव)

31) सवग पवभागीय यवस्िािक, महाराष्टर राज्य वुपवकास महामांकळ

32) पवभागीय वु अपधकारी, साांगली / उस्माुाबाद / बीक / पचिळू ण / कहगोली
33) उि पवभागीय वु अपधकारी, भोर / सांगमुेर / मालेगाांव
34) सवग िोलीस अधीक्षक

35) सवग पजल्हा कृषी अपधकारी

36) महालेखािाल-1/2 (लेखा िरीक्षा /लेखा व अु्ज्ञेयता), महाराष्टर राज्य , म्ांबई / ुागिूर
37) पुयोजु पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई

38) पवत्त पवभाग (यय-10 कायझसु), मांत्रालय, म्ांबई

39) कृषी, िश्सांवधगु, द्ग्धपवकास व मस्ययवसाय पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई
40) प्रपसध्दी व मापहती अपधकारी (वुे), महाराष्टर राज्य, ुागिूर

41) वु कक्षातील सवग कायझसुे, महसूल व वु पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई

42) पुवक ुस्ती, फ-1 कायझसु, महसूल व वु पवभाग, मांत्रालय, म्ांबई
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