वन्यप्राण्यणांचे हल ललय
 णमुळे ल  मुळनेष्यणनी व पशेधन मुळृत
झणलयणस

द्यणवयणचे हल

अर्थसणय्य

मुळध्यल

वण 

करणलबणबत.
मुळणरणष्र शणसन
मुळसूल व वनववभणग
शणसन वनणथय क्र.डब्ललयूएलपी-0718/प्रा.क्र.267/फ-1
मुळांत्रणलय,मुळेांबई-400032
विनणांक:- 28.11. 2018
वणचे हण:-
1. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-1०.08/प्राक्र.270/फ-१,
विनणांक02/07/२०१0.
2. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-20१2/प्राक्र.३37/फ-१,
विनणांक30/03/२०१3.
3. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-2012/प्राक्र.३37/फ-१,
विनणांक29/05/२०१3.
4. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-0413/प्राक्र.123/फ-१,
विनणांक25/11/२०१3.
5. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-2012/प्राक्र.३37/फ-१,
विनणांक16/01/२०१5.
6. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-०९१५/प्राक्र.३०५/फ-१,
विनणांक११/११/२०१६.
7. शणसनवनणथय, मुळसूलववनववभणगक्र.डब्ललयूएलपी-०718/प्राक्र.267/फ-१,
विनणांक११/07/२०१8.
प्रास्तणवनण :वणघ, वबबटयण, अस्वल, गवण (बणयसन), रणनडे क्क
 र, लणांडगण, तरस, कोलण, मुळगर,
त्ती व रणनकेत्रल ( ोल) यणांयण ललयणत मुळनेष्य णनी झणलयणस विनणांक 02/07/2010, विनणांक
30/03/2013 , विनणांक 29/05/2013 व विनणांक 16/01/2015 यण शणसन वनणथयणमुळधील
तरतेिींनेसणर अर्थसणय्यणचे ही रक्कमुळ सांबांवधतणांनण अिण कर्यणत यलतल.  तसलचे ह उक्त वन्यप्राण्यणांयण
ललयणमुळे ल  गणय, बैल, म्ैस, मुळें ी, बकरी ककवण इतर पशेधनणचे हण मुळृत/ अपांग / जखमुळी झणलयणस
विनणांक११/११/२०१६यणशणसनवनणथयणमुळधील तरतेिींनेसणर अर्थसणय्यणचे ही रक्कमुळ सांबांवधतणस
अिण कर्यणत यलत आल .  वन्यप्राण्यणांयण ललयणमुळे ल  मुळनेष्यणनी व पशेधन मुळृत/ अपांग / जखमुळी
झणलयणस िल ्यणत यलणण-यण अर्थसणय्यणचे ही रक्कमुळलत शणसन वनणथय विनणांक 11.07.2018 अन्वयल
वण कर्यणतआलीोती. मुळण. मुळांत्री (ववत्त, वनयोजनव वनल), मुळणरणष्र रणज्य यणांनी सन 2018 चे हल
वतसरल (ववण ी) अवधवलशनणत विनणांक 28/11/2018 रोजी ववधणनसभलत यवतमुळण  वजलयणतील
नरभक्षक वणघीणीयण अनेषांगणनल ववधणनसभण वनयमुळ 105 अन्वयल उपस्स्र्त कलललयण लक्षवलधी चे हचे हे
िरम्यणन वन्यप्राण्यणांकडे न ोणण-यण मुळनेष्यणनी व पशेधन णनी प्राकरणी

िल ्यणत यलणण-यण

अर्थसणय्यणचे हल रक्कमुळलत वण कर्यणचे ही घोषणण कलली आल . त्यणस अनेसरूनशणसनणनलपे ीलप्रामुळणणल
वनणथयघलतलललणआल .
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शणसनवनणथय:1.वणघ,वबबटयण,अस्वल,गवण(बणयसन),रणनडे क्क
 र,लणांडगण,तरस,कोलण,मुळगर,त्ती
वरणनकेत्रल( ोल)यणांयणललयणमुळे ल मुळनेष्य णनी तसलचे ह पशेधनणचे हणमुळृत्यूझणलयणस
खणलीलप्रामुळणणलअर्थसणय्यिल ्यणतयणवल.
अक्र

तपवशल

िल यअसलललयणअर्थसणय्यणचे हीरक्कमुळ

१

व्यक्ती मुळृत झणलयणस

रुपयल 15,00,000/- (रु. पांधरण लणख फक्त)

2

गणय, म्ैसवबैलयणांचे हणमुळृत्येझणलयणस

बणजणर भणवककमुळतीयण७५% ककवणरु.6०,०००/- 
(रू.सणठजणरफक्त)यणपैकीकमुळीअसणणरीरक्कमुळ.

2.

वन्यप्राणणी ललयणमुळे ल मुळृत झणलललयण व्यक्तीयण वणरसणांनण िल य अर्थसणय्यणयण रक्कमुळलपैकी
रु. 3,00,000/- (रु. तीन लक्ष फक्त) िल य असलललयण व्यक्तीलण तणत्कण
उवथवरत रक्कमुळ रु. 12,00,000/- (रु. बणरण लक्ष फक्त)

धनणिलशणद्वणरल व

त्यणांयण रणष्रीयकृत बॅकलत

असलललयण िरमुळण व्यणज िल णण-यण सांयेक्त खणत्यणमुळध्यल ठल व रक्कमुळ (वफक्स वडपॉसीट) जमुळण
कर्यणत यणवी.
3.  वन्यप्राणणी ललयणमुळे ल व्यक्ती

मुळृत झणलयणस मुळृत व्यक्तीयण वणरसणांनण अर्थसणय्य

िल ्य
 णसणठी असलललयण इतर अटी व शती शणसन वनणथय, मुळसूल व वन ववभणग
क्र.डब्ललयूएलपी-1०.08/प्राक्र.270/ फ-१, विनणांक02/07/२०१0, शणसनवनणथय, मुळसूल
ववन ववभणग क्र.डब्ललयूएलपी-20१2/ प्राक्र.३37/ फ-१, विनणांक30/03/२०१3 , शणसन
वनणथय, मुळसूल व वन ववभणग क्र.डब्ललयूएलपी- 2012/

प्राक्र.३37/ फ-१,

विनणांक

29/05/२०१3 प्रामुळणणल कणयमुळ रणवल.
4.वन्यप्राणणी ललयणमुळे ल पशेधनणचे हणमुळृतझणलयणस अर्थसणय्य िल ्य
 णसणठीअसलललयणअटीव
शती शणसन वनणथय, मुळसूल व वन ववभणग क्र.डब्ललयूएलपी-०९१५/प्राक्र.३०५/फ-१,
विनणांक११/११/२०१६प्रामुळणणल कणयमुळरणवल.
5.उपरोक्त तरतेिी शणसनवनणथयवनगथवमुळतझणलयणयणविनणांकणपणसूनलणगूकर्यणतयलत
आलत.
6.सिर शणसन वनणथय ववत्त ववभणगणयण अनौपचे हणरीक सांिभथ क्र. 325/2018/व्यय-10
विनणांक28.11.2018लण अनेलक्षून वनगथवमुळत कर्यणत यलत आल .
सिर

शणसन

वनणथय

मुळणरणष्र

शणसनणयण

www.maharashtra.gov.in

यण

सांकलतस्र् णवर उपलब्लध कर्यणत आलण असून त्यणचे हण सांकलतणांक 201811291242524019 असण
आल . ण आिल श वडजीटल स्वणक्षरीनल सणांक्षणांवकत करुन कण ्यणत यलत आल .
मुळणरणष्रणचे हलरणज्यपणलयणांयणआिल शणनेसणरवनणवणनल

Sujay Dodal

Digitally signed by Sujay Dodal
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=353112ee0fa47f9ff9bedae88f651d09fdb142df5fbce9c00
4f7eea06d8b9baf, cn=Sujay Dodal
Date: 2018.11.29 12:46:23 +05'30'

(सेजयिोडल)
ससवचे हव (वनल)
मुळसूल व वन ववभणग
प्रात मुळणवती आवण उवचे हत कणयथवणीसणठी :1. मुळण.मुळेख्यमुळांत्रीयणांचे हल अपरमुळेख्यसवचे हव,मुळांत्रणलय, मुळेांबई.
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2. मुळण.मुळांत्री (वनल)यणांचे हलखणजगीसवचे हव,मुळांत्रणलय, मुळेांबई.
3. मुळण.रणज्यमुळांत्री (वनल)यणांचे हलखणजगीसवचे हव,मुळांत्रणलय, मुळेांबई.
4. मुळेख्यसवचे हव, मुळणरणष्ररणज्य, मुळांत्रणलय, मुळेांबई.
5. अपरमुळेख्यसवचे हव, ववत्तववभणग, मुळांत्रणलय, मुळेांबई.
6. अपरमुळेख्यसवचे हव, वनयोजनववभणग, मुळांत्रणलय, मुळेांबई
7. अपरमुळेख्यसवचे हव(कृवष),कृषीवपिे मुळववभणग,मुळांत्रणलय,मुळेांबइ
8. मुळणसांचे हणलक, मुळणवतीवप्रावसध्िी, मुळांत्रणलय, मुळेांबई.
9. प्राधणनमुळेख्यवनसांरक्षक, (वनबलप्रामुळेख), मुळणरणष्ररणज्य, नणगपूर.
10. प्राधणनमुळेख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), मुळणरणष्ररणज्य, नणगपूर.
11. प्राधणनमुळेख्यवनसांरक्षक, सणमुळणवजकवनीकरण, मुळणरणष्ररणज्य, पेणल.
12. व्यवस्र्णपकीयसांचे हणलक,मुळणरणष्ररणज्यवनववकणसमुळणमुळांड ,नणगपूर
13. अपरप्राधणनमुळेख्यवनसांरक्षक (अर्थसांकलप, वनयोजनवववकणस), मुळणरणष्ररणज्य, नणगपूर.
14. अपरप्राधणनमुळेख्यवनसांरक्षक (वन्यजीव)नणगपूर/मुळेांबई.
15. अपरप्राधणनमुळेख्यवनसांरक्षकतर्णकेंद्रस्र्अवधकणरी,मुळणरणष्ररणज्य,नणगपूर.
16. सिस्यसवचे हव,मुळणरणष्रप्राणणीसांग्रणलयप्राणवधकरण,नणगपूर.
17. मुळेख्यवनसांरक्षक (प्राणिल वशक), सवथ.
18.मुळेख्यवनसांरक्षक (वन्यजीव), पेणल
19.मुळेख्यवनसांरक्षकतर्णक्षलत्रसांचे हणलक,मुळल घणटव्यणघ्रप्राकलप,अमुळरणवती
20.मुळेख्यवनसांरक्षकवसांचे हणलक,सांजयगणांधीरणष्रीयउद्यणन,बोरीवली
21.वनसांरक्षकतर्णक्षलत्रसांचे हणलक,तणडोबण-अांधणरीव्यणघ्रप्राकलप,चे हांद्रपूर
22.मुळेख्यवनसांरक्षकतर्णक्षलत्रसांचे हणलक,सयणद्रीव्यणघ्रप्राकलप,कोलणपूर
23.वनसांरक्षकतर्णक्षलत्रसांचे हणलक,नवलगणव-नणगवझरणव्यणघ्रप्राकलप,गोंवियण
24.वनसांरक्षकतर्णक्षलत्रसांचे हणलक,पेंचे हवबोरव्यणघ्रप्राकलप,नणगपूर
25.उपवनसांरक्षक (प्राणिल वशक)सवथ.
26.उपवनसांरक्षक (वन्यजीव)ठणणल.
27.ववभणगीयवनअवधकणरी सणांगली/उस्मुळणनणबणि/बीड/कगोली/वचे हप ू ण.
28.मुळणललखणपणल-1/2 (ललखणपरीक्षण /ललखणवअनेज्ञय
ल तण), मुळणरणष्ररणज्य , मुळेांबई / नणगपूर.
29.ववत्तववभणग (व्यय-10 कणयासन), मुळांत्रणलय, मुळेांबई - 32.
30.वनकक्षणतीलसवथकणयासनल, मुळसूलववनववभणग, मुळांत्रणलय, मुळेांबई-32.
31.फ-1 कणयासन, मुळसूलववनववभणग, मुळांत्रणलय, मुळेांबई - 32 (वनवडनस्ती).
*****
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