वन्यप्राणयाांपासून शेतपपकाांचे, फळझाडाांचे
नुकसान झाल्यास सांबांपितास नुकसान
भरपाई दे णयाबाबत...
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन पवभाग
शासन पनर्णय क्रमाांक : डब्लल्युएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1,
मांत्रालय, मुांबई-400032
पदनाांक : 23 पडसेंबर, 2015.
पहा :
1) शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक-डब्लल्यूएलपी-10.08/प्र.क्र.270/फ-1,
पदनाांक 2.7.2010.
2) शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक-डब्लल्यूएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1,
पदनाांक 5.9.2013.
3) शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक-डब्लल्यूएलपी-0413/प्र.क्र.123/फ-1,
पदनाांक 25.11.2013.
4) शासन पनर्णय, महसूल व वन पवभाग, क्रमाांक-डब्लल्यूएलपी-0413/प्र.क्र.326/फ-1,
पदनाांक 09.07.2015
प्रस्तावना :राज्यातील रानडु क्कर, हपरर् (सारांग व कुरांग), रानगवा, रोही (पनलगाय), माकड, वानर
तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राणयाांपासून शेतपपकाला ककवा फळबागाांना नुकसान झाल्यास पदनाांक
2.7.2010, पदनाांक 5.9.2013, पदनाांक 25.11.2013 व पदनाांक 09.07.2015 रोजीच्या शासन
पनर्णयामिील तरतुदींनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम सांबांपिताांना अदा करणयात येते. सदर शासन
पनर्णयानुसार नारळ, सुपारी, कलमी आांबा, केळी व इतर फळझाडाांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम
दे णयात येते. तथापप सदर शासन पनर्णयामध्ये सांत्री व मोसांबी ह्या फळझाडाकरता वेगळ्याने तरतूद
करणयात आलेली नव्हती. पवदभातील सांत्री व मोसांबी ह्या फळझाडाांचे वन्यप्राणयाांमुळे मोठ्या
प्रमार्ावर नुकसान होत आहे, मात्र इतर फळझाडाांकरता असलेली नुकसान भरपाईची तरतूद सांत्री
व मोसांबीकरता अपुरी असल्यामुळे वन्यप्राणयाांच्या अस्स्तत्वाबद्दल जनसामान्यात पनमार् होर्ारे
प्रपतकूल मत पवचारात घेता सदर रकमेत वाढ करणयाची बाब शासनाच्या पवचारािीन होती.
त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमार्े पनर्णय घेतला आहे.
शासन पनर्णय :राज्यातील रानडु क्कर, हपरर् (सारांग व कुरांग), रानगवा, रोही (पनलगाय), माकड, वानर
तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राणयाांपासून सांत्री व मोसांबीच्या फळबागाांचे नुकसान झाल्यास
खालीलप्रमार्े नुकसान भरपाई दे णयात यावी.
फळबागाांच्या केलेल्या नुकसानीपोटी द्यावयाचे आर्थथक सहाय्य
अ.क्र.
1
2.

प्रजाती
सांत्री व मोसांबी

आर्थथक सहाय्य
रु. 2400/- प्रती झाड

इतर अटी व तरतूदी पद. 2.7.2010, पदनाांक 5.9.2013, पदनाांक 25.11.2013 व

पद. 09.07.2015 च्या शासन पनर्णयाप्रमार्े लागू राहतील.
3.

सदर शासन पनर्णय, पनगणपमत झाल्याच्या पदनाांकापासून लागू करणयात येत आहे.

शासन पनर्णय क्रमाांकः डब्लल्युएलपी-2012/प्र.क्र.326/फ-1,

4.

सदर बाबीवरील खचण वन्यप्राणयापासून झालेल्या हानीसाठी नुकसान भरपाई ( 2406

2366) या लेखापशर्षाखाली सन 2015-16 मध्ये अथणसांकस्ल्पत पवतरर् प्रर्ालीद्वारे उपलब्लि होर्ाया अनुदानातून भागवणयात यावा.
5.

हा शासन पनर्णय पवत्त पवभागाचे अनौपचापरक सांदभण क्रमाांक :पवपव/पशकाना/ 662

पदनाांक 22.12.2015 अन्वये पदलेल्या सहमतीस अनुलक्षून पनगणपमत करणयात येत आहे.
6.

सदर शासन पनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्लि करणयात आला असून त्याचा सांकेताक 201512231517370119 असा आहे . हा आदे श
पडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( अरकवद आपटे )
पवशेर्ष कायण अपिकारी
महसूल व वन पवभाग
प्रत मापहती आपर् उपचत कायणवाहीसाठी :1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
2. मा.मांत्री (वने) याांचे खाजगी सपचव, मांत्रालय, मुांबई.
3. मुख्य सपचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
4. अपर मुख्य सपचव, पनयोजन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
5. अपर मुख्य सपचव, पवत्त पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
6. अपर मुख्य सपचव (कृर्षी), कृर्षी व पदु म पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
7. महासांचालक, मापहती व प्रपसध्दी, मांत्रालय, मुांबई.
8. प्रिान मुख्य वनसांरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
9. प्रिान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
10. अपर प्रिान मुख्य वनसांरक्षक (अथणसांकल्प, पनयोजन व पवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
11. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वनपवकास महामांडळ, नागपूर.
12. सांचालक, सामापजक वनीकरर् सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
13. अपर प्रिान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुांबई (बोरीवली)/नापशक.
14. मुख्य वनसांरक्षक (प्रादे पशक), सवण.
15. मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), पुर्े
16. मुख्य वनसांरक्षक तथा क्षेत्र सांचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती.
17. मुख्य वनसांरक्षक तथा सांचालक, सांजय गाांिी राष्ट्रीय उद्यान, बोपरवली.
18. मुख्य वनसांरक्षक तथा क्षेत्र सांचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर.
19. मुख्य वनसांरक्षक तथा क्षेत्र सांचालक, ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्प, चांद्रपूर.
20. मुख्य वनसांरक्षक तथा क्षेत्र सांचालक, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर.
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21. वनसांरक्षक तथा क्षेत्र सांचालक, नवेगाव-नागपझरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंपदया
22. वनसांरक्षक (वन्यजीव), ठार्े /नापशक
23. सवण पोपलस आयुक्त.
24. सवण पजल्हापिकारी.
25. उपवनसांरक्षक (प्रादे पशक) सवण.
26. उपवनसांरक्षक (वन्यजीव), अकोला/औरांगाबाद.
27. पवभागीय वन अपिकारी, साांगली/उस्मानाबाद/बीड / कहगोली /पचपळू र्.
28. उप पवभागीय सांगमनेर/मालेगाव/ भोर.
29. सवण पोपलस अिीक्षक.
30. सवण पजल्हा कृर्षी अपिकारी.
31. महालेखापाल-1/2 (लेखापरीक्षर् /लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य , मुांबई / नागपूर.
32. पनयोजन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32.
33. पवत्त पवभाग (व्यय-10 कायासन), मांत्रालय, मुांबई - 32.
34. कृर्षी, पशुसांविणन, दु ग्िपवकास व मत्स्यव्यवसाय पवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32.
35. वन कक्षातील सवण कायासने, महसूल व वन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
36. फ-1 कायासन, महसूल व वन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई - 32 (पनवडनस्ती).
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