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वने ही पयावरण संर णा या दृ ी ने जेवढी मह वाची आहेत, तेवढीच माणसा या िविवध
गरजांची पूतता कर यासाठी देखील अ यंत उपयु आहेत. शु हवेपासून ते वन
उपजांपयत िविवधांगांनी वने ही माणसा या◌ा दैनं दन आयु याशी जोडली गेली आहेत.
यामुळे वनांची िन मती, वनसंर ण आिण संवधन या ित ह गो ीस मह वा या अस याने
यादृ ी.ने िवभागाने कामाची दशा ठरिवली आहे. वने ही माणसाला िमळालेली एक
नैस गक संपदा आहे. वनांचे पुन ीवन करणे श य आहे. यासाठी आव यक आहे उ म
वन व थापन. वने ही ामु याने जमीन, वन पती, झाडे, ाणी, सु म जीवजंतू यांनी
बनलेली असतात. वनातील हे घटक एकमेकांना पूरक व पाचे काम करतात. यामुळे
सजीवसृ ी.चा समातेल राख यास मदत होते. यापैक कु ठ याही एका घटकात बदल झाला
तर पयावरणाची साखळी िव कळीत होते.
रा ीय व रा य वन धोरणानुसार रा याचे 33% भौगोिलक े वृ ा छा दत असणे
गरजेचे आहे.


याच माणे भारतीय संिवधाना या मागदशक त वातील कलम ४८ अ नुसार
व यजीव पयावरण व इतर नैस गक संसाधना या संर ण व संवधनाची जबाबदारी
संबंिधत रा यावर सोपव यात आली आहे.

येक नाग रकास वन व व यजीवांचे संर ण व संवधन कर याची संधी उपल ध
क न देण.े
2. लोकसहभागातुन वन, व यजीव संवधन व संर ण भावीपणे करणे.

1.

कोण सहभाग घेऊ शकतो
1. रा यातील येक नाग रक वैयि क र या महारा ह रत सेनच
े ा सद य होऊ शकतो उदाहरणाथo शालेय िव ाथ
o महािव ालयीन िव ाथ
o मिहला
o शासक य कमचारी/ अिधकारी (कायरत तसेच सेवा िनवृ दो ही वगाचे अिधकारी)
o खाजगी सं थांचे कमचारी/ अिधकारी
o
ावसाियक
o
ये नाग रक
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o

शालेय िव ाथ

2. सामुिहक व पात सु ा सद य न दणी करता येईल.

o
o
o
o
o
o

िनमशासक य सं था
अशासक य सं था
शै िणक सं था
सहकारी सं था
औ ोिगक सं था
वयंसेवी सं था इ याद ना महारा ह रत सेनेचे सद य होणे श य आहे.
सद य कसे होता येईल-

महारा ह रत सेने या सद य वासाठी www.greenarmy.mahaforest.gov.in या
अिधकृ त संकेत थळावर न दणी करावी.
न दणीसाठी आव यक द तावेज- खालीलपैक कोणतेही एक ओळखप 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

आधारकाड
पॅनकाड
ाय हग लायस स
मतदार ओळखप
शालेय/महािव ालयीन ओळखप
पारप
शासक य/िनमशासक य सं थांनी जारी के लेले ओळखप
ह रतसेना (Green Army) महारा ा या सद य/ वयंसव
े काची भूिमका

1. वन िवभागामाफत आयोिजत काय मात स य सहभाग अपेि त जसे क o वृ लागवड
o वृ
दडी
o वनां या संर णाकरीता सामुहीक ग त.
o वण ा या हंगामात य सहभाग.
o व य ाणी गणनेम ये सहभाग.
o वन िवभागामाफत साज-या के या जाणा-या वसुंधरा दन, पयावरण दन, जागतीक वन
दन इ यादी उप मांम ये सहभाग.
o वनमहो सव कालावधीत वन िवभागामाफत राबिव या जाणा-या सव उप मांम ये
सहभाग.
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o
o

व यजीव स ाहातील व य ाणी संर णासंबंधीत सव उप मांम ये सहभाग.
पयावरण संवधनासाठी आयोिजत भात फे री, पथना , सायकल रॅ ली इ यादी
जनजागृती काय मांम ये सहभाग.

2. या ित र यांचे े ातील वन, व यजीव, िनसग व पयावरणाशी िनगडीत
काय मात/उप मात िहरीरीने स य सहभाग.
3. उप म आिण अपेि त प रणाम
4. ह रतसेना महारा ा या सव वयंसेवकां या उप मासाठी येथे ि लक करा
शाळे या िव ा या या उप मासाठी येथे ि लक करा

या मोिहमेमळ
ु े जनतेचा होणारा फायदा
1. जे वयंसेवक वषभर स य सहभाग घेतील, यांची शासनामाफत िवशेष दखल घेऊन यांना
माणप कवा पा रतोिषक देवून पुर कृ त के ले जाणार आहे.
2. वयंसेवक यातून िविवध वृ ारोपण, वनसंवधन आिण व यजीव संर ण या बाबत जाग क होऊन
सामािजक आिण पयावरण बांिधलक जपत सहभागी व थापनात मह वाची भूिमका पार
पाडतील.
3. यातून िमळणारा अनुभव ते यांचे वैयि क व ावसाियक लाभाक रता वाप शकतील.
वयंसेवकांना िविवध वन े , अभयार य तसेच ा
क पात लागणा-या वेश शु कात व इतर
शु कात सवलत दे याची तरतूद शासना या िवचाराधीन आहे.
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“वृक्षांची जोपषसनष हीच ननसगाची उपषसनष” यष
योजनेंतगगत ग्रषमपांचषयत क्ेत्रषमध्ये वृक् लषगवडीचष
भरीव कषयगक्रम हषती घेण्यषबषबत.
महषरषष्ट्र शषसन
ग्रषम नवकषस नवभषग
शषसन ननणगय क्रमषांक: सांकीणग 201८/ प्र.क्र.४ /पां.रष.6
बषांधकषम भवन, इमषरत क्र.२५, मझगबषन पथ फोर्ग ,
मांबई- 400 001
नदनषांक: -16 मषचग, 201८.

प्रस्तषवनष :
जषगनतक उष्ट्णतषपमषनषत सषतत्यषने होणषरी वषढ, हवषमषन आनण ऋतू बदल, दष्ट्कषळ, पषण्यषचे
दर्भभक्, अनतवृष्ट्र्ी, पूर इत्यषदी नैसर्भगक आपत्तींवर प्रभषवी उपषययोजनष करण्यषसषठी वृक् लषगवडीचष
भरीव कषयगक्रम हषती घेणे आवश्यक असल्यषची बषब जषगनतक स्तरषवर मषन्य झषली आहे . वृक्षरोपणषचष
कषयगक्रम नवस्तृतनरत्यष रषबनवण्यषसषठी अनेक पयाय उपलब्ध आहेत.वृक् लषगवडीच्यष कषयगक्रमषचे
लोकचळवळीत रूपषांतर होण्यषसषठी समषजषतील प्रत्येक घर्क, व्यक्ती, कर्ू ां ब यषांचष यषमधील सहभषग
अनतशय महत्वपूणग आहे.
यष अनषांगषने म. पो. रषनमळष, तष. खेड (रषजगरूनगर), नज. पणे यष गषवषतील ग्रषमस्थषांकडू न
जन्म, नववषह आनण दे वषज्ञष

यष अनवस्मरणीय प्रसांगषांच्यष नननमत्तषने लोकसहभषगषतून वृक् लषगवडीचष

कषयगक्रम ग्रषमपांचषयतींच्यष मषध्यमषतून हषती घेतलष जषतो. वर नमूद प्रसांगषांच्यष नननमत्तषने प्रत्येक कर्ू ां बषतील
घरषच्यष आजूबषजूलष, मोकळ्यष जषगेत, परसबषगेत ककवष शेतीच्यष बषांधषवर फळझषडषांची रोपे लषवून
आपल्यष नप्रय व्यक्तीची आठवण दीघगकषळषसषठी जपली जषते. अशष उपक्रमषतून रषनमळष हे गषव नहरवेगषर
आनण पयावरण समृध्द होण्यषस मोठष हषतभषर लषगलष आहे. त्यषचबरोबर कर्ां बषनष कषयमस्वरूपी उत्पन्नषचे
सषधन ननमाण झषले आहे. दे शषतील अनेक लोक हे नहरवेगषर गषव पषहण्यषसषठी भेर्ी दे तषत.
रषज्यषतील वनक्ेत्र 20 र्क्केवरून 33 र्क्केपयंत नेण्यषसषठी “हनरत महषरषष्ट्र” हष महत्त्वषकषांक्ी
उपक्रम रषज्यषमध्ये रषबनवण्यषत येत आहे. महषरषष्ट्र रषज्यषलष नहरवेगषर आनण सरनक्त पयावरणषच्यष नदशेने
नेण्यषसषठी रषनमळष ग्रषमपांचषयतीच्यष धतीवर सवग ग्रषमपांचषयत क्ेत्रषांमध्ये वृक् लषगवडीचष व्यषपक कषयगक्रम
हषती घेण्यषबषबतचष प्रस्तषव शषसनषच्यष नवचषरषधीन होतष.

शषसन ननणगय :
रषज्यषतील वनक्ेत्र 20 र्क्केवरून 33 र्क्केपयंत नेण्यषसषठी “हनरत महषरषष्ट्र” ह्यष महत्त्वषकषांक्ी
उपक्रमषांतगगत रषज्यषतील प्रत्येक ग्रषमपांचषयत क्ेत्रषमध्ये “वृक्षांची जोपषसनष हीच ननसगाची उपषसनष” ही
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योजनष लषगू करण्यषसषठी मषन्यतष दे ण्यषत येत आहे . सदर योजनष ग्रषमपांचषयतींमषफगत रषबनवली जषईल.
यष योजनेंतगगत वृक् लषगवडीबषबत खषलीलप्रमषणे कषयगवषही करण्यषत यषवी.
1) शभेच्छष वृक्:- वषगभरषत गषवषत जन्मषलष येणषऱ्यष बषलकषांच्यष जन्मषचे स्वषगत सांबांनधत
कर्ू ां बषलष फळझषडषांची रोपे दे ऊन करण्यषत यषवे.

अशी कर्ू ां बे त्यष झषडषांनष आपल्यष

बषळषप्रमषणे जीव लषवून त्यषचे सांवधगन करतील, असे अपेनक्त आहे.
2) शभमांगल वृक्:- दरवषी गषवषतील ज्यष तरूणषांचे नववषह होतषत, त्यषांनष फळझषडषांची रोपे दे ऊन
शभषशीवाद द्यषवेत.
3) आनांदवृक्:-दरवषी गषवषतील जे नवद्यषथी दहषवी व बषरषवी पनरक्ष उत्तीणग होतील,गषवषतील
ज्यष तरुण / तरुणींनष नोकऱ्यष नमळतील आनण गषवषतील

जे उमेदवषर नवनवध

ननवडणूकषांमध्ये नवजयी होतील, अशष आनांदषच्यष क्णी त्यषांनष फळझषडषांची रोपे दे ऊन पढील
वषर्चषलीसषठी शभषशीवाद द्यषवेत.
4) मषहेरची झषडी:- गषवषतील ज्यष कन्यषांचे नववषह वषगभरषत होतषत त्यष सषसरी गेलेल्यष असतषत.
त्यषांनष सषसरी जषवून झषडषचे रोप दे णे अवघड असते. म्हणून यष नववषनहत कन्यषांच्यष मषहेरच्यष
लोकषांनी फळझषडषांची रोपे दे ऊन त्यषांनष शभनशवाद द्यषवेत. आपल्यष लेकीप्रमषणेच मषयष
दे ऊन त्यष झषडषची सांबांनधत कर्ां ब सांगोपन करतील, असष नवश्वषस आहे.
5) स्मृती वृक्:- एखषद्यष गषवषमध्ये

ज्यष व्यक्तींचे वषगभरषमध्ये ननधन होते, त्यष कर्ू ां बषलष

फळझषडषचे रोप दे ऊन श्रध्दषांजली अपगण करण्यषत यषवी.

सदर कर्ां ब झषडषच्यष रूपषने

आपल्यष नप्रय व्यक्तीच्यष स्मृतींचे जतन करतील.
रोपषांची उपलब्धतष:- वरील उपक्रम रषबनवण्यषसषठी समषजषतील पयावरण प्रेमी व्यक्ती, दषनशूर लोक
आनण सीएसआर यषांच्यषकडू न दे णगी रूपषने फळझषडे नमळवतष येतील. तसेच वन, सषमषनजक
वनीकरण आनण एफडीसीएम यषांच्यषमषफगत दे खील वनमहोत्सव कषलषवधीत सवलतीच्यष दरषने रोपषांची
उपलब्धतष करून घेतष येईल. यषनशवषय खषसगी रोपवषनर्कषांमधून दे खील रोपषांची उपलब्धतष होऊ
शकेल. यषसषठी आवश्यक असणषरष ननधी ग्रषमपांचषयतींनी त्यषांच्यषकडे उपलब्ध होणषऱ्यष उत्पन्नषच्यष
स्त्रोतषतून भषगवषवष.तसेच ग्रषमपांचषयतीच्यष ग्रषम ननधीमधून दे खील हष खचग भषगनवण्यषस ननधी उपलब्ध
करून घेतष येईल.
रोपषांच्यष वषर्पषचष कषलषवधी:- मषगील वषाचष नद. 1 जलै ते चषलू वषाचे 30 जून हे वषग गृनहत धरून
जन्म, नववषह आनण दे वषज्ञष यष प्रसांगषांचे औनचत्य सषधून नकती झषडषांची रोपे वषर्षवे लषगतील, यषचष
अांदषज ग्रषमपांचषयतींनी घ्यषवष. त्यषनसषर नद. 1 जलै रोजी वषातून एकदषच रोपषांचे वषर्प करण्यषत
यषवे.
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वृक्कदडी:- वर नमूद केल्यषप्रमषणे रोपषांचे वषर्प करण्यषपूवी वृक्कदडी कषढण्यषत यषवी. ग्रषमस्थ आनण
शषलेय नवद्यषथी यषांनष वृक्कदडीमध्ये मोठ्यष सांख्येने सहभषगी करून घ्यषवे.
रोपषांचे वषर्प व वृक् लषगवडीची नोंद:- नद. 1 जलै रोजी सभषस्थषनी वृक्कदडी आल्यषनांतर मषन्यवरषांच्यष
हस्ते रोपषांचे वषर्प करण्यषत यषवे. रोपषांचे वषर्प करण्यषपूवी ज्यष कर्ां बषत रोपषांचे वषर्प करषवयषचे
असेल, त्यषांनष नकमषन 4 ते 6 नदवस आधी र्ोकन नदले जषवे. त्यषमळे कमी वेळषत
व्यवस्स्थतनरत्यष रोपषांचे वषर्प होऊ शकेल. तसेच सांबांनधत कर्ू ां बषांनी अशी झषडे नद. 1 जलै ते 7 जलै
यष कषलषवधीत लषवल्यषबषबत योग्य ती नोंद ग्रषमपांचषयत रनजस्र्रमध्ये वृक् नोंदवहीमधील फॉमग
क्र. 33 मध्ये ठे वषवी.
पयावरण प्रनतज्ञष:- पयावरण सांवधगन आनण सरनक्ततेबषबत सषमदषनयक प्रनतज्ञष घेतली जषवी.
वर नमूद सखद:खषच्यष प्रसांगी गषवषतील ग्रषमसेवक / सरपांच यषांनी सांबांनधत कर्ां नबयषांची भेर्
घेऊन प्रसांगषनरुप त्यषांचे अनभनांदन ककवष सषांत्वन करषवे.
वरीलप्रमषणे योजनष रषबवून कर्ू ां बषतील सख द:खषची आठवण वृक्षरोपण, सांरक्ण, दे खभषल व
सांवधगनषद्वषरे जपणे आनण त्यषतून समृध्द पयावरण ननर्भमतीच्यष नदशेने कषम केले जषवे.
हष शषसन ननणगय महसूल व वन नवभषगषच्यष (कषयासन फ-11) सहमतीने ननगगनमत करण्यषत
येत आहे.
सदर शषसन ननणगय महषरषष्ट्र शषसनषच्यष www.maharashtra.gov.in यष सांकेतस्थळषवर
उपलब्ध

करण्यषत

आलष

असून,

त्यषचष

सांगणक

सांकेतषांक

२०१८०३१५१२४८०११४२०

असष आहे. हष आदे श नडजीर्ल स्वषक्रीने सषक्षांनकत करून कषढण्यषत येत आहे.
महषरषष्ट्रषचे रषज्यपषल यषांच्यष आदे शषनसषर व नषवषने.

( असीम गप्तष )
सनचव, महषरषष्ट्र शषसन
प्रत:1. मष.मख्य सनचव.
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2. मष. मख्यमांत्र्यषचे अप्पर मख्य सनचव.
3. सवग प्रशषसकीय नवभषगषांचे अप्पर मख्य सनचव / प्रधषन सनचव /सनचव.
4. प्रधषन मख्य वनसांरक्क (वनबल प्रमख), महषरषष्ट्र रषज्य, नषगपूर.
5. प्रधषन मख्य वनसांरक्क (सषमषनजक वनीकरण), महषरषष्ट्र रषज्य, पणे.
6. सवग नवभषगीय आयक्त.
7. सवग नजल्हषनधकषरी.
8. सवग मख्य कषयगकषरी अनधकषरी, नजल्हष पनरषद.
9. सवग आयक्त, महषनगरपषनलकष
10. प्रधषन मख्य वनसांरक्क तथष व्यवस्थषपकीय सांचषलक, महषरषष्ट्र वन नवकषस महषमांडळ
मयानदत,नषगपूर.
11. प्रधषन मख्य वनसांरक्क, (उत्पषदन व व्यवस्थषपन), व 50 कोर्ी वृक् लषगवड कषयगक्रमषचे
नोडल अनधकषरी, नषगपूर.
12. सवग प्रधषन मख्य वनसांरक्क.
13. अपर प्रधषन मख्य वनसांरक्क (मषनहती तांत्रज्ञषन व धोरण), महषरषष्ट्र रषज्य, नषगपूर.
14. अपर प्रधषन मख्य वनसांरक्क (अथगसांकल्प, ननयोजन व नवकषस), महषरषष्ट्र रषज्य, नषगपूर.
15. अपर प्रधषन मख्य वनसांरक्क (मख्यषलय), सषमषनजक वनीकरण, पूणे.
16. सवग अप्पर प्रधषन मख्य वनसांरक्क.
17. सवग प्रशषसकीय नवभषगषांतगगत नवभषग प्रमख.
18. सवग मख्य वनसांरक्क (प्रषदेनशक).
19. सवग प्रकल्प सांचषलक व मख्य वनसांरक्क (वन्यजीव).
20. सवग वनसांरक्क,सषमषनजक वनीकरण.
21. सवग उप वनसांरक्क (प्रषदे नशक).
22. सवग मख्यषनधकषरी, अ वगग नगरपषनलकष.
23. सवग नवभषगीय वनषनधकषरी, सषमषनजक वनीकरण.
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सन 2017 ते 2019 या वर्षांमध्ये दरवर्षी जून-जुलै
महिन्यात एकंदर 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये 50 कोटी वृक्ष
लागवडीच्या काययक्रमाचा वर्षयहनिाय हनयोजन आराखडा व
कृती काययक्रम तयार करुन अंमलबजावणी करणे.
मिाराष्ट्र शासन
मिसूल व वन हवभाग
शासन हनणयय क्रमांक्र : सावहव-2016/प्र.क्र. 80/फ-11
मादाम कामा मागय, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032
हदनांक : 10 ऑक्टोबर, 2016.
वाचा:-शासन हनणयय,मिसूल व वन हवभाग क्रमांक्र-सावहव-2016/प्र.क्र.131/फ-11, हद. ३१.03.2016.(प्रत सोबत)
प्रस्तावनाजागहतक तापमानातील वाढ, िवामान आहण ऋतू बदल याची दािकता आहण तीव्रता कमी करण्यासाठी
मोठया प्रमाणात वृक्ष लागवड िाती घेण्याचे मित्त्व वैहिक स्तरावर मान्य ाालेले आिे. या उपक्रमाचा भाग म्िणून
हद. 1 जूलै, 2016 रोजी एकाच हदवशी 2 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा मित्वकांक्षी आहण धडक काययक्रम शासनाने
िाती घेतला िोता. यामध्ये शासनाचे एकंदर 22 हवभाग समाहवष्ट्ट ााले िोते. त्याचबरोबर ह्या काययक्रमामध्ये
शाळा, मिाहवद्यालये, हवद्यापीठे , एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काऊट ॲन्ड गाईडस्, अशासकीय, स्वयंसेवी आहण
सामाहजक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्था, औद्योहगक समूि, सीएसआर, लोकप्रहतहनधी, गृिहनमाण संस्था,
सिकारी संस्था, शासकीय कमयचारी/अहधकारी इत्यादींचा दे खील सिभाग िोता.
या काययक्रमाच्या हनयोजनापासून अंमलबजावणी आहण रोपांचे संरक्षण याबाबत अनेक टप्पे घालून दे ण्यात
आले िोते. त्यानुसार मागयदशयक सूचना मिसूल व वन हवभागाच्या हद. 31 माचय, 2016 रोजीच्या शासन हनणययान्वये
हनगयहमत करण्यात आल्या िोत्या. त्याचबरोबर सवय सिभागी 22 प्रशासकीय हवभागांना त्यांच्या अहधपत्याखालील
क्षेहत्रय अहधकाऱ्यांना वृक्षारोपणामध्ये सिभागी करून उहिष्ट्ट पूणय करण्याच्या दृष्ट्टीने सूचना दे ण्यासाठी पहरपत्रकांचे
मसुदे वन हवभागाने तयार करून हदले िोते. त्यानुसार पहरपत्रकाद्वारे सहवस्तर सूचना संबहं धत प्रशासकीय
हवभागाकडू न हनगयहमत करण्यात आल्या िोत्या.
लोकांच्या स्वयंस्फूतय सिभागामूळे 2 कोटी वृक्षरोपणाचे उहिष्ट्ट सिजगत्या पूणय ााले. हद. 1 जुलै, 2016
रोजी एकंदर 2.82 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली. िा काययक्रम लोकचळवळीमध्ये रुपांतरीत करण्यास
शासनास चांगले यश प्राप्त ााले आिे . मा. पंतप्रधान यांनी हद. 31 जुलै, 2016 रोजीच्या “मन की बात” या
रे हडओवरून प्रसाहरत िोणाऱ्या काययक्रमामध्ये वन हवभागामाफयत राबहवण्यात आलेल्या 2 कोटी वृक्षारोपण
काययक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत अहभनंदन केले. त्याचबरोबर यापुढील वर्षांमध्ये िाती घेण्यात येणाऱ्या
काययक्रमाबाबत दे खील सुतोवाच केले. त्याहशवाय हनरहनराळ्या धमयग्रंथामध्ये नमूद वृक्ष लागवडीचे मित्त्व हवशद
केले. त्यानुसार वृक्ष लागवडीच्या काययक्रमात सातत्य ठे वणेबाबत आवािन केले.
त्याचप्रमाणे हलम्का बुक ऑफ रेकॉडय या संस्थेने या अहभनव उपक्रमाची नोंद घेऊन राज्य शासनास प्रमाणपत्र
हदले आिे . सवय प्रशासकीय हवभागांच्या एकहत्रत प्रयत्नामुळे िा आगळावेगळा उपक्रम राबहवणे शक्य ााले आिे.
ब्रााील मधील “हरओ हद जानेरो” येथे हद. 6 ऑगस्ट, 2016 रोजी ऑलंम्म्पक सोिळयाचे उदघाटन अत्यंत
हदमाखदारपणे संपन्न ााले. ह्या जागहतक सोिळयात 205 दे श समाहवष्ट्ट ााले िोते. भारतीय खेळाडू दे खील
मोठया संख्येने यात सिभागी ााले िोते. या हदवशी वृक्ष लागवडीचे मित्त्व, पयावरणाचे रक्षण आहण जागहतक
तापमानात िोणारी वाढीची तीव्रता कमी करणे (Mitigation of Global Warming) इत्यादी संदभातील मित्त्व हवर्षद
करणाऱ्या संदेशांचे दमदार सादरीकरण ााले. त्यानंतर ऑलंम्म्पक 2016 या स्पधेची सुरूवात करण्यात आली.
यावेळी हदलेले संदेश पुढीलप्रमाणे:“पृथ्वीच्या िोत असलेल्या िानीला थांबहवणे पुरेशे नािी, तर पृथ्वीला पयावरण ऱ्िासाच्या संकटापासून
वाचहवण्याची वेळ आली आिे. वृक्ष लावा, पृथ्वीला वाचवा िा ऑलंम्म्पकचा संदेश आिे .”
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“पृथ्वीचा ऱ्िास िोण्यापासून वाचहवण्याची वेळ आली आिे . त्यासाठी पृथ्वीवर िोणारे आक्रमण नुसतेच
थांबवायचे नािी, तर ते पूणयपणे थांबवायचे आिे . चला, एकत्र येऊन पृथ्वी वाचवूया. आपण प्रत्येकाने एक रोपटे
लावण्याचा संकल्प करूया.”
ऑलंम्म्पक उदघाटनाच्यावेळी सिभागी खेळाडू ं कडू न एक बीज लावून घेण्यात आले. सायकल रॅ लीमध्ये
वृक्षारोपणाचे मित्त्व व पृथ्वीला वाचहवण्याचा संदेश दे णारा फलक िोता. ध्वजवािकाच्या समोर चालणाऱ्या प्रत्येक
मुलाच्या िातामध्ये छोटी छोटी रोपे दे ण्यात आली िोती.
वरील संदेश लोकांच्या मनाला हभडणारे असून, त्यातून वृक्ष लागवडीचे मित्त्व अधोरेहखत िोते. वसुध
ं रे ला
वाचहवण्याची आतय िाक त्यातून हदली जात आिे.
2 कोटी वृक्षारोपणाचा काययक्रम लोक चळवळीमध्ये रुपांतरीत करण्याबाबत शासनास चांगले यश प्राप्त
ााले आिे . वर नमूद पाियभम
ू ीवर वृक्षारोपणाची िी गती तुटू न दे ता ती पुढे सुरू ठे वणे अत्यंत आवश्यक आिे .
त्यानुसार पुढील 3 वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा काययक्रम िाती घेण्याची बाब शासनाच्या हवचाराधीन िोती.
शासन हनणयय:1.

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पाियभम
ू ीवर पुढील 3 वर्षामध्ये 50 कोटी वृक्षारोपणाचे उहिेष्ट्ट हनहित करण्यात

आले आिे . त्यामध्ये वर्षय 2016 मध्ये वन हवभाग व इतर हवभाग हमळू न अनुक्रमे 75 % व 25 % उहिष्ट्ट हदले िोते.
तेच प्रमाण पुढील 3 वर्षाकहरता ठे वण्यात येत आिे . त्याहशवाय ग्रामपंचायतींना त्याच प्रमाणात एकंदर पुढील 3
वर्षांमध्ये 12 कोटी वृक्षारोपणाचे उहिष्ट्ट दे ण्यात आले आिे. त्याचा तपहशल खालीलप्रमाणे:अ.क्र.

वर्षय

वृक्ारोपणाचा कालावधी

वन हवभाग

इतर हवभाग

ग्रामपंचायती

एकूण उिीष्ट्ट

1

2

3

4

5

6

7

1

सन 2017

15 जून ते 07 जुलै, 2017

*

2.25 कोटी

75 लक्ष

1 कोटी

4 कोटी

2

सन 2018

15 जून ते 07 जुलै,2018 *

7.50 कोटी

2.50 कोटी

3 कोटी

13 कोटी

3

सन 2019

15 जून ते 7 जुलै, 2019 *

18.75 कोटी

6.25 कोटी

8 कोटी

33 कोटी

एकूण

28.50 कोटी

9.50 कोटी

एकूण 38 कोटी

*

12 कोटी

50 कोटी

एकंदर 50 कोटी

राज्यातील हनरहनराळया हवभागामध्ये पावसाची सुरूवात आहण आवक सवयसाधारणपणे 15 जून नंतर

वेगवेगळया वेळी िोते. त्यामुळे त्या त्या वर्षाच्या पावसाचा अंदाज घेवून हवभागहनिाय आहण हजल्िाहनिाय हदलेली
उहिेष्ट्टे पूणय करण्याबाबत त्या त्या वर्षात पहरम्स्थतीनुसार लवहचकता (Flexibility) ठे वण्यात येईल. तसेच
वृक्षरोपणाच्या वर नमूद वृक्षारोपणाच्या कालावधीमधील हनहित तारखा त्या त्या वर्षाचा पावसाळा सुरु िोण्यापूवी
अगोदर कळहवण्यात येतील.
2.

वर नमूद केल्याप्रमाणे वृक्षारोपणासाठी उं च, कमीत कमी दीड ते दोन वर्षय वयाची दजेदार व गुणवत्तापूणय

आहण पाण्याची उपलब्धता, िवामान, भौगोहलक पहरम्स्थतीशी अनुरूप पण शक्यतो स्थाहनक प्रजातीच्या रोपांची
उपलब्धता हवहवध हवभाग, खाजगी व्यक्ती/संस्था आहण शेतकरी यांना करावी लागणार आिे. त्यासाठी 50 कोटी
अहधक 20 टक्के मरअळी (Mortality) धरून एकंदर 60 कोटी रोपे तयार करून उपलब्ध करावी लागतील.
त्याकहरता वन, सामाहजक वनीकरण, मिाराष्ट्र वन हवकास मिामंडळ इ. माफयत मिात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार िमी योजना (M-NREGA) आहण इतर योजनांतगयत हनधीतून रोपवाहटका हवकहसत करण्याबाबत हनयोहजत
आिे . त्याचबरोबर कृर्षी, जलसंपदा, सावयजहनक बांधकाम, आहदवासी इ. व अन्य हवभागांमाफयत, एम-नरे गा व इतर
उपलब्ध हनधीतून रोपवाहटका सुरू करण्याबाबत आहण रोपांची उपलब्धता करण्याबाबत त्या हवभागांनी काययवािी
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करावी. तसेच खाजगी आहण अशासकीय संस्था यांच्यामाफयत दे खील आवश्यक असल्यास रोपांची उपलब्धता
करुन घेण्यात यावी.
३.

हदनांक 1 जुल,ै 2016 रोजी यशम्स्वहरत्या अंमलबजावणी केलेला 2 कोटी वृक्ष लागवडीचा काययक्रम पुढे

अहधक गतीने आहण पहरणामकारकहरत्या सुरू ठे वण्यासाठी वन हवभागाने 33 कलमी काययक्रम तयार केला आिे.
त्यामध्ये रोपवाहटका हवकहसत करण्यापासून वन आहण वनेत्तर (Non-forest) क्षेत्रे यांची

उपलब्धता, केंद्र

शासनाकडील रे ल्वे, राष्ट्रीय मिामागय, संरक्षण, केंद्रीय सावयजहनक बांधकाम हवभाग यांच्याबरोबरच राज्य
शासनाच्या मिसूल हवभागांतगयत उपलब्ध जागा वृक्ष लागवडीसाठी प्राप्त करून घेणे, जलयुक्त हशवार अहभयानास
बांबू हमशनची जोड दे णे इत्यादी अनेक मित्त्वपूणय योजनांचा समावेश आिे. या संदभात प्रत्येक हवर्षयाबाबत
अहधकाऱ्यांचे छोटे गट स्थाहपत करून सहवस्तर प्रस्ताव तयार करून पुढील काययवािी करण्यात येत आिे .
४.

हद.1 जुलै, 2016 रोजीच्या वृक्षारोपण काययक्रमाचे वृक्ष लागवडीपासून संगोपनापयंत हनयोजन,

अंमलबजावणी आहण सहनयंत्रण याकहरता राज्य, हजल्िा, तालुका आहण ग्राम स्तरावर सहमत्या स्थाहपत करण्यात
आल्या आिेत. त्याच सहमत्या पुढील 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्थायी सहमत्या म्िणून काययरत राितील. या
सहमत्यांमध्ये वन, वन्यजीव, जैवहवहवधता, पयावरण आहण हनसगय इत्यादी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था यांचे सदस्य
ककवा अध्यक्ष यांच्यापैकी एका तज्ञाचा समावेश हजल्िा, तालुका आहण ग्रामस्तरावरील सहमत्यांमध्ये सदस्य म्िणून
करण्यात यावा. तसेच लायन्स/रोटरी क्लब व जे.सी.आय. व इतर अशासकीय/खाजगी संस्था, यांच्या एका
सदस्याचा दे खील सिभाग ठे वावा. सदर सदस्य हनवडीचे अहधकार हजल्िा व तालुकास्तरावर अनुक्रमे संबहं धत
हजल्ह्याचे हजल्िाहधकारी, उप हवभागीय अहधकारी यांना राितील. ग्रामस्तरावरील सहमतीमध्ये वन, वन्यजीव,
जैवहवहवधता, सामाहजक वनीकरण, हनसगय, पयावरण इत्यादी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यापैकी एक
तज्ञाची सदस्य म्िणून नेमणूक करण्याचे अहधकार तालुका गट हवकास अहधकारी यांना राितील. तसेच हजल्िा व
तालुका स्तरावर मा. पालकमंत्री व खासदार आहण संबहं धत तालुक्याचे आमदार ह्यांना आवश्यक त्यावेळी हवशेर्ष
हनमंहत्रत म्िणून अशा बैठकांना बोलहवण्यात यावे. त्याप्रमाणे अनुक्रमे हजल्िाहधकारी व उप हवभागीय अहधकारी
(मिसूल) ह्यांनी काययवािी करावी.
५.

हजल्िाहधकारी व उपहवभागीय अहधकारी ह्यांचे अध्यक्षतेखालील सहमत्यांमध्ये सदस्य-सहचव म्िणून अनुक्रमे

हजल्िा आहण तालुका मुख्यालयाच्या हठकाणचे उप वनसंरक्षक व वनक्षेत्रपाल िे राितील. बीड, उस्मानाबाद,
किगोली, परभणी, रत्नाहगरी आहण सांगली येथे उप वनसंरक्षक िे पद नसल्याने हतथे हजल्िा सहमत्यांवर हवभागीय
वन अहधकारी िे सदस्य - सहचव म्िणून राितील. तथाहप, वृक्षारोपण काययक्रमाचे संपण
ू य समन्वय व हवहवध हवभागाशी
संपकय साधून माहिती वेळोवेळी प्राप्त करण्यामध्ये उप वनसंरक्षक, हवभागीय वन अहधकारी, उपसंचालक, सामाहजक
वनीकरण, वनक्षेत्रपाल, लागवड अहधकारी, सामाहजक वनीकरण िे एकमेकांशी उत्तम सिकायय ठे वून काम
करतील.
हदनांक 31 माचय, 2016 रोजीच्या शासन हनणययाद्वारे गठीत केलेल्या राज्य, हजल्िा, तालुका आहण
ग्रामस्तरावर नमूद सहमत्यांच्या रचनेत वरील पहरच्छे दात नमूद केल्याप्रमाणे बदल िोईल. तथाहप, या सवय
सहमत्यांच्या काययकक्षा हदनांक ३१ माचय, 2016 रोजीच्या शासन हनणययात नमूद केल्याप्रमाणे राितील.
६.

त्याचप्रमाणे हजल्िा, तालुका आहण ग्रामस्तरावरील बैठकांची वारं वारता (Frequency) सवयसाधारणपणे दर

महिन्यातून एकदा असावी. अशा बैठका प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील सोमवारी आयोहजत कराव्यात.
या बैठकांमध्ये घेतलेल्या हनणययांची माहिती (Real Time Reporting) वन हवभागाच्या www.mahaforest.nic.in या
संकेतस्थळावर टाकण्यासंदभात अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्ाक (माहिती तंत्रज्ञान आहण प्रहसध्दी), नागपूर
यांच्यामाफयत आज्ञावली (Software) हवकहसत करण्यात येत आिे .

अशा बैठकांमध्ये घेतलेल्या हनणययांबाबत

जनतेकडू न सूचना प्राप्त करून घेणे ककवा कािी नाहवन्यपूणय संकल्पना सूचहवणे िा उिेश आिे . अशा सूचनांचा
आहण संकल्पनांचा हवचार पुढील बैठकांमध्ये हवचार व्िावा. जेणेकरून या काययक्रमात जनसिभाग वाढवून या
काययक्रमाला लोकचळवळीचे स्वरूप दे ण्याचा उिेश सफल िोईल. तसेच या काययक्रमाचा सहचव ( वने ) िे सातत्याने
आढावा घेतील.

दर महिन्याच्या दु सऱ्या आठवड्यात सवय हजल्िाहधकारी, उप हवभागीय अहधकारी, वन हवभागाचे
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सवय संबहं धत अहधकारी, हजल्िा, तालुका आहण ग्रामस्तरावरील हवहवध प्रशासकीय हवभागांचे “ समन्वय अहधकारी”
यांच्याशी सहचव ( वने ) िे म्व्िडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे संवाद साधतील.
७.

हजल्िा व तालुकास्तरावरील सहमतीच्या बैठकांचे काययवृत्त (Agenda) सवयसाधारणपणे काय असावे

यासंदभात दे खील कािी मागयदशयक तत्वे स्वतंत्रपणे घालून दे ण्यात येतील. राज्यातील 36 हजल्िे , 358 तालुके
आहण 27,500 ग्रामपंचायतीमधील या सहमत्यांचे सदस्य-सहचव आहण समन्वय अहधकारी यांची नांव,े मोबाईल नंबर
असलेली पुम्स्तका प्रत्येक प्रशासकीय हवभागांतगयत क्षेहत्रय प्रमुख यंत्रणेने आधीपासूनच तयार करून जनतेच्या
माहितीसाठी हद. 30 नोव्िें बर, 2016 पयंत प्रहसध्द करावी. जेणेकरून वृक्षारोपण काययक्रमाबाबत लोकांना कािी
माहिती ककवा शंका असल्यास त्याचे हनराकरण करण्यास मदत िोईल. अहधकाऱ्यांच्या जरी बदल्या ााल्या तरी
नवीन येणाऱ्या अहधकाऱ्यास आधीचे हनणयय पुढे सुरु ठे वण्यासाठी अडचण येणार नािी, अशा हरतीने या स्थायी
सहमत्यांची काययपध्दती ठे वण्यात यावी
८.

वृक्ष लागवडीच्या एकंदर उहिष्ट्टांमध्ये कमीत कमी 10 टक्के बांबू प्रजातींची लागवड व्िावी. त्यानुसार सवय

हवभागांच्या रोपवाहटकांमध्ये हवहवध बांबू प्रजातींची रोपे हवकहसत करण्याबाबत काययवािी व्िावी.

जेणेकरून

वृक्षछाया वाढहवण्याबरोबरच गरीब, अनुसूहचत जाती आहण अनुसूहचत जमाती व इतर लोकांना रोजगाराची,
उपहजहवकेची आहण उत्पन्नाची साधने उपलब्ध िोण्यास मदत िोऊ शकेल.
9.

केंद्र शासनाकडील रे ल्वे, राष्ट्रीय मिामागय, संरक्षण आहण केंद्रीय सावयजहनक बांधकाम हवभाग यांच्याकडे

हकती जागा उपलब्ध िोईल, याची हजल्िाहनिाय माहिती संकहलत करावी लागेल.

त्याचबरोबर मिसूल

हवभागांतगयत मोकळया आहण पडीक जागा, राज्यातील इतर शासकीय, हनमशासकीय हवभाग, मिामंडळे /मंडळे
आहण इतर संस्था यांच्याकडे हजल्िाहनिाय हकती जागा उपलब्ध िोऊ शकेल, याचा दे खील अंदाज घ्यावा लागेल.
त्यानुसार या सवय जहमनींच्या उपलब्धतेबाबत सवेक्षण आहण क्षेत्र/स्थळ हनहिती याचा डे टा बेस हजल्िाहधकारी यांनी
हद. 30 नोव्िें बर, 2016 पूवी तयार करण्याबाबत शासन, मिसूल व वन हवभाग पत्र क्र. सावहव-2016/
प्र.क्र.119/फ-11, हद. 17/09/2016 आहण हदनांक 22/09/2016 अन्वये हजल्िाहधकारी यांना स्वतंत्रपणे सूचना
हदल्या आिे त.
10.

वर नमूद केल्याप्रमाणे हजल्िाहधकाऱ्यांनी जागा उपलब्धते बाबत डे टा बेस तयार ााल्यावर वृक्ष लागवडी

अंतगयत प्रत्येक हवभागाने हजल्िा, तालुका आहण ग्रामस्तरावरील सहमत्यांमाफयत हद. 3१ हडसेंबर पयंत काययक्रमाचा
सुक्म आराखडा (Micro Plan) तयार करावा. संपण
ू य काययक्रमाचे पययवक्ष
े ण व सहनयंत्रण हजल्िाहधकारी यांनी करावे.
असा सूक्म आराखडा तयार करताना, वन हवभागाने हवकहसत केलेल्या हजओ टॅ कगग (Geo-Taging) या संगणकीय
प्रणालीद्वारे अक्षांश व रे खांश यासि स्थळ हनहिती, योग्य रोपांची उपलब्धता, मनुष्ट्यबळाची हनहिती, शासकीय व
हनम शासकीय यंत्रणा/खाजगी व्यक्ती व संस्था/हवद्याथी व स्वयंसेवक इत्यादींशी संपकय साधून त्यांना सक्रीय
करणे, वृक्ष लागवडीच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक हदवशी हकती वृक्षारोपण िोणार याचा आराखडा आहण या संदभातील
प्रत्यक्षदशी अिवाल (Real Time Reporting) व अंहतमत: संगोपनाचा अिवाल हवहित संगणकीय प्रणालीमध्ये भरणे
इत्यादी व अनुर्षंहगक हवर्षयांचा समावेश असेल.
11.

हद. 1 जुल,ै 2016 रोजी ाालेल्या वृक्षारोपणामध्ये 21 हवभाग सिभागी िोते.

या वर्षी जवळपास

सवय 33 शासकीय हवभाग (संसदीय कायय हवभाग वगळू न) व त्यांच्या अहधपत्याखालील हनम शासकीय मिामंडळे
आहण मंडळे यांचा समावेश या काययक्रमात करण्यात आला आिे. त्यानुसार संपण
ू य शासन यंत्रणसे या मित्त्वाकांक्षी
काययक्रमात समाहवष्ट्ट करून घेण्याचा मानस आिे. प्रत्येक हवभाग आहण त्या अंतगयत मंडळे /मिामंडळे यांच्याकहरता
उहिष्ट्ट हनहित करताना, हजथे वृक्ष लागवडीस अहधक वाव आिे , ती मित्तम क्षमता हवचारात घेतली आिे. त्यानुसार
कृर्षी, नगरहवकास, जलसंपदा, सावयजहनक बांधकाम, सिकार इत्यादी हवभागांना जास्तीचे उहिष्ट्ट दे ण्यात आले
आिे . इतर हवभागांना उहिष्ट्ट दे ताना त्यांचक
े डील क्षेत्रीय आस्थापना आहण जागांची मयादा ह्यांचा हवचार करुन
उहिष्ट्ट वाटप केले आिे . त्यानुसार सवय हवभागांना आहण त्यांच्या अहधपत्याखालील मंडळे /मिामंडळांना द्यावयाचे
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उहिष्ट्ट, संभाव्य वृक्षारोपण स्थळे व पुढील ३ वर्षातील वृक्ष लागवडीचे उहिष्ट्ट ियांची माहिती हववरणपत्र क्र. ३ मध्ये
हदली आिे.

प्रत्येक हवभागाने आहण त्यांच्या अहधपत्याखालील क्षेहत्रय हनयंत्रक अहधकाऱ्यांनी त्यांना हदलेल्या

उहिष्ट्टानुसार क्षेहत्रय यंत्रणांना अंतगयत वाटप करण्याची पूणयत: मुभा रािील. हदलेले उहिष्ट्ट कशाहरतीने गाठावयाचे
याबाबत संबहं धत हवभाग आहण त्यांच्या हनयंत्रणाखालील हवभाग प्रमुख हनणयय घेतील.
12.

त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतींना वर्षय 2017 ते 2019 पयंत अनुक्रमे 1 कोटी, 3 कोटी आहण ८ कोटी वृक्ष

लागवडीचे ग्रामपंचायतीहनिाय वर्षेवार वाटप हववरणपत्र क्र. 4 मध्ये हदले आिे . प्रत्येक ग्रामपंचायतीला हदलेले
उहिेष्ट्ट गाठण्याकहरता सवय ग्रामपंचायतींना वन हवभाग, सामाहजक वनीकरण आहण वन हवकास मिामंडळ या
हवभागाकडू न रोपहनर्ममती करून रोपांचा पुरवठा वन हवभागामाफयत करण्यात येईल. ग्रामपंचायतीने वृक्ष
लागवडीसाठी क्षेत्र आहण स्थळ हनहिती केल्यानंतर प्रत्यक्ष लागवडीच्या हदवशी ककवा 1 ते 2 हदवस अगोदर वािन
उपलब्धतेनुसार रोपवाहटकेपासून वृक्षारोपण करावयाच्या हठकाणापयंत रोपांच्या वाितूकीची जबाबदारी वन
हवभागाची रािील. त्यासाठी लागणारा अहतहरक्त खचय शासनास सोसावा लागेल. त्यानुसार वन हवभागास अहतहरक्त
आर्मथक तरतूद दे ण्यात येईल. ग्रामपंचायतीमाफयत िोणाऱ्या वृक्षारोपणाचे हनयंत्रण, संहनयंत्रण आहण अंमलबजावणी
ग्राम हवकास हवभागामाफयत केली जाईल.
१3.

वन हवभागाने हवकहसत केलेल्या हजओ टॅ कगग (Geo-Taging) या संगणकीय प्रणालीद्वारे अक्षांश व रे खांश

यासि रोपे लागवडीसाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे स्थळ हनहिती आहण इतर कायय वािी पूणय ााल्यावर ख्े खोदणे ते
माती, खत, हकटकनाशके यांनी भरून तयार ठे वण्याबाबत हद. 31 माचय पयंत काययवािी करावी. त्यानंतर वृक्षारोपण
आहण रोपांचे जगण्याचे प्रमाण 80 ते 90 % रािण्याच्या दृष्ट्टीने संगोपन इत्यादी संदभातील माहिती यापूवीच्या
कदनाक ३१ माचय, 2016 रोजीच्या शासन हनणययाप्रमाणेच पुन्िा या शासन हनणययासोबत जोडलेल्या हववरणपत्र-1 व
हववरणपत्र-2 मध्ये संबहं धत कायालयांना सादर करण्यात यावी. काययक्रमाची हवहित कालमयादेत अंमलबजावणी
करण्यामध्ये अडचणी रािणार नािीत, िा त्यामागील उिेश आिे.
(उदा. २०१७ मधील वृक्षारोपणासाठी वर नमूद हवहवध टप्प्यांसाठी स्थळ हनहितीचा डाटाबेस तयार
करणे- 30 नोव्िें बर, 2016, वृक्षारोपण काययक्रमाचा सुक्म प्लॅन तयार करणे- ३१ हडसेंबर २०१६ आहण ख्े तयार
करून माती, खत, हकटकनाशके इत्यादींनी भरून तयार ठे वणे- ३१ माचय, २०१७

असा रािील.

पुढील 2018 आहण 2019 या वर्षांसाठी दे खील त्या त्या वर्षात आहण त्याआधी करावयाच्या काययवािीसाठी अशीच
कालमयादा रािील).
14.

प्रत्येक प्रशासकीय हवभागाच्या अहधपत्याखालील क्षेहत्रय कायालयांतगयत हवभाग प्रमुख, हवभागीय आयुक्त

(मिसूल) आहण प्रत्येक हजल्ह्याचे पालक सहचव यांनी दर 3 महिन्यांनी या संदभातील काययक्रमाचा आढावा घ्यावा व
सहनयंत्रण करावे.

राज्यस्तरीय सहमतीमाफयत दे खील या काययक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल.

आवश्यकतेनुसार यापेक्षा कमी कालावधीत दे खील सातत्याने सहनयंत्रण करता येऊ शकेल. त्यासाठी म्व्िहडओ
कॉन्फरन्न्सग यंत्रणेचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यात यावा.
15.

पुढील 3 वर्षातील वृक्षारोपण काययक्रमांतगयत वृक्षारोपणापूवीची कामे, रोपांची उपलब्धता, प्रत्यक्ष वृक्षारोपण

आहण वृक्ष जगण्याची यशम्स्वतता याबाबत संबहं धत हवभागाच्या क्षेत्रीय अहधकाऱ्यांना व इतरांना आवश्यकतेनुसार
तांहत्रक सल्ला व मागयदशयन वन व सामाहजक वनीकरण हवभागांतगयत “समन्वय अहधकारी” आहण
“स्थाहनक अहधकारी” करतील. त्या अनुर्षंगाने प्रत्येक प्रशासकीय हवभागांतगयत हजल्िा व तालुकाहनिाय
“समन्वय अहधकारी” िे वन व सामाहजक वनीकरण हवभागाच्या संबहं धत अहधकाऱ्यांबरोबर उत्तम सिकायय ठे वतील.
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सदर शासन हनणयय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक 201610141448591319 असा आिे . िा आदेश हडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांहकत करून काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
( डी. एल. थोरात )
सि सहचव (वने)
सोबत:1) हववरणपत्र-1
2) हववरणपत्र-2
3) हववरणपत्र-3
4) हववरणपत्र -4
5) शासन हनणयय, मिसूल व वन हवभाग, हद. 31 माचय 2016.
प्रत :१) मा. मुख्य सहचव
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सहचव, मंत्रालय, मुंबई
३) अपर मुख्य सहचव, गृि हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४) अपर मुख्य सहचव व मुख्य राज हशष्ट्टाचार अहधकारी आहण राज्य उत्पादन शुल्क, गृि हवभाग,
मंत्रालय, मुंबई
५) अपर मुख्य सहचव, गृि हवभाग ( पहरविन व बंदरे ), मंत्रालय, मुंबई
६) अपर मुख्य सहचव, हनयोजन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
७) अप्पर मुख्य सहचव, हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
८) अप्पर मुख्य सहचव, वैद्यहकय हशक्षण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
९) अप्पर मुख्य सहचव, प्रशासकीय सुधारणा, र व का, साप्रहव, मंत्रालय, मुंबई
१०) अप्पर मुख्य सहचव, मदत व पुनवयसन, मंत्रालय, मुंबई
११) अप्पर मुख्य सहचव, महिला व बाल हवकास, मंत्रालय, मुंबई
१२) प्रधान सहचव ( व्यय ) हवत्त हवभाग, मंत्रालय मुंबई
१३) प्रधान सहचव ( लेखा व कोर्षागरे ) हवत्त हवभाग, मंत्रालय मुंबई
१४) प्रधान सहचव, सामान्य प्रशासन हवभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई
१५) प्रधान सहचव, पयावरण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
१६) प्रधान सहचव, मिसूल हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
१७) प्रधान सहचव, गृिहनमाण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
१८) प्रधान सहचव, नगरहवकास हवभाग-१, मंत्रालय, मुंबई
१९) प्रधान सहचव, सावयजहनक बांधकाम हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२०) सहचव, नगरहवकास हवभाग-२, मंत्रालय, मुंबई
२१) प्रधान सहचव, कृर्षी हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२२) प्रधान सहचव, पदु म हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२३) प्रधान सहचव, उजा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२४) प्रधान सहचव, सिकार हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
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२५) प्रधान सहचव, कौशल्य हवकास व उद्योजकता हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२६) सहचव ( प्रकल्प ), जलसंपदा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२७) सहचव ( अहपल व सुरक्षा ),गृिहवभाग हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२८) प्रधान सहचव, पणन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
२९) प्रधान सहचव, जलसंपदा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३०) प्रधान सहचव, उजा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३१) प्रधान सहचव, सावयजहनक आरोग्य हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३२) प्रधान सहचव, उदयोग हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३३) प्रधान सहचव, उच्च व तंत्रहशक्षण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३४) प्रधान सहचव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३५) प्रधान सहचव, अन्न व नागरी पुरवठा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३६) प्रधान सहचव ( हवशेर्ष ), गृि हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३७) प्रधान सहचव, अल्पसंख्याक हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३८) सहचव, सामाहजक न्याय हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
३९) सहचव, कामगार हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४०) सहचव, हवधी व न्याय हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४१) सहचव, ग्राम हवकास हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४२) सहचव, शालेय हशक्षण व हक्रडा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४३) सहचव, पययटन व सांस्कृहतक कायय हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४४) सहचव, आहदवासी हवकास हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४५) सहचव, जलसंधारण हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४६) सवय हवभागीय आयुक्त ( मिसूल )
४७) आयुक्त, सवय मिानगरपाहलका
४८) सहचव ( रस्ते), सावयजहनक बांधकाम हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
४९) सहचव ( बांधकाम ), सावयजहनक बांधकाम हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
५०) सहचव ( प्रकल्प ), जलसंपदा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
५१) सहचव ( लाभक्षेत्र हवकास ), जलसंपदा हवभाग, मंत्रालय, मुंबई
५२) सवय हजल्िाहधकारी
५३) सवय मुख्य काययकारी अहधकारी, हजल्िा पहरर्षद
५४) सवय पोहलस अहधक्षक/पोहलस आयुक्त
५५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन बल प्रमुख ), मिाराष्ट्र राज्य,नागपूर
५६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाहजक वनीकरण ,मिाराष्ट्र राज्य,पुणे
५७) सवय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक.
५८) सवय अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक.
५९) सवय मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादे हशक ).
६०) सवय मुख्य वनसंरक्षक व प्रकल्प संचालक, वन्यजीव.
६१) वन संरक्षक, सामाहजक वनीकरण वृत्त, कोकण, ठाणे, पुणे, नाहशक, औरं गाबाद, अमरावती,
नागपूर
६२) सवय सि संचालक, उच्च व तंत्रहशक्षण
६३) सवय पहरविन अहधकारी
६४) सवय उपवनसंरक्षक, वन हवभाग
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६५) सवय उपसंचालक, सामाहजक वनीकरण हवभाग
६६) सवय हवभागीय वन अहधकारी
६७) सवय सिायक वनसंरक्षक
६८) सवय हजल्िा हशक्षण अहधकारी (प्राथहमक) व ( माध्यहमक )
६९) सवय हजल्िा उद्योग अहधकारी
41) सवय काययकारी अहभयंता, सावयजहनक बांधकाम हवभाग ( हजल्िास्तर )
42) सवय काययकारी अहभयंता, जलसंपदा हवभाग ( हजल्िास्तर )
43) सवय काययकारी अहभयंता मिाराष्ट्र राज्य हवद्युत हनर्ममती कंपनी
44) सवय हजल्िा आरोग्य अहधकारी
45) सवय हजल्िा शल्य हचहकत्सक
46) सवय सिायक धमादाय आयुक्त (हजल्िास्तर )
47) सवय हजल्िा हनबंधक सिकारी संस्था
48) सवय प्रकल्प अहधकारी, आहदवासी हवकास ( हजल्िास्तर )
49) सवय हजल्िा कृर्षी अहधकारी
50) सवय मुख्याहधकारी नगरपाहलका
51) सवय हजल्िा समाजकल्याण अहधकारी
52) सवय हजल्िा माहिती अहधकारी
53) सवय उपहवभागीय अहधकारी (मिसूल ), संबहं धत तालुका
54) सवय तिसीलदार
55) सवय गट हवकास अहधकारी, पंचायत सहमती
56) सवय पोलीस हनहरक्षक, तालुका पोलीस स्टे शन
57) सवय मुख्याहधकारी, नगरपाहलका
58) सवय व्यवस्थापक, तालुका एस.टी. बस स्थानक
59) सवय वनक्षेत्रपाल, वन हवभाग
60) सवय उप अहभयंता, सावयजहनक बांधकाम हवभाग
61) सवय उप अहभयंता, जलसंपदा हवभाग
62) सवय उप अहभयंता, मिाराष्ट्र राज्य हवद्युत हनर्ममती/पारे र्षण/हवतरण कंपनी
63) सवय वैद्यकीय अहधक्षक, तालुका ग्राहमण रुग्णालये
64) सवय वैद्यकीय अहधकारी, तालुका प्राथहमक आरोग्य केंद्रे
65) सवय सिाय्यक हनबंधक सिकारी संस्था, सिकार हवभाग
66) सवय तालुका कृर्षी अहधकारी
67) सवय गट हशक्षण अहधकारी
68) सवय प्रकल्प अहधकारी एकाम्त्मक आहदवासी हवकास प्रकल्प, आहदवासी हवभाग
69) सवय लागवड अहधकारी, ( वनक्षेत्रपाल)
70) सवय सि सहचव/उप सहचव/अवर सहचव, मिसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
71) हनवडनस्ती/फ-11.
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वििरणपत्र-१

54

१

अ.क्र.

2

विभागाकडू न प्राप्त झालेल्ह्या

वनिडलेली स्थळे .
3

रोपांची संख्या.

िन ि सामाविक िनीकरण

िृक्षारोपनासाठी

4

-सिी-

5

रोपांची संख्या.

रोिी लागिड केलेल्ह्या

वदनांक ---------

विभागीय आयुक्त ( मिसूल )

घेतलेल्ह्या यंत्रणा.

िृक्षारोपनासाठी सिभाग

( त्रैमावसक अििाल )

प्रमाण याची आकडे िारी दर्शविणारे वििरणपत्र

6

ि टक्केिारी.

वििंत रोपांची संख्या

सन 2017 ते 2019 या प्रत्येक िर्षामध्ये िून-िुलै मविन्यात केलेल्ह्या िृक्षारोपणाची माविती ि िृक्षाचे वििंत रािण्याचे

विल्ह्याचे नाि :-

वििरणपत्र-२

7

र्ेरा

55

2

विकास

नगर

कृर्षी

नाांि

क्र.

१

विभागाचे

अ.

८) नागपूर सुधार प्रन्यास (Nagpur Improvement Trust), नागपूर.

७) पपपरी-पचचिड निनगर विकास प्रावधकरण, आकुडी, पुणे.

6) पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्रावधकरण ि त्या अांतगगत कायालये.

५) मुांबई महानगर प्रदे श विकास प्रावधकरण. (कल्याण/ठाणे/िडाळा क्षेत्र.)

४) शहर आवण औद्योवगक विकास महामांडळ मया. (प्रत्येकी 6 CIDCO कायालये ).

३) प्रत्येक महानगरपावलका क्षेत्रात प्रवत िॉडग .

२ ) प्रत्येक नगर पावलका क्षेत्रात प्रवत िॉडग .

१) नगर रचना आवण मूल्यवनधारण सांचालनालय, पुणे ि त्याअांतगगत प्रत्येक कायालयाचा पवरसर

कायालये.

४) व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराषर राज्य वबयाणे महामांडळ मयावदत अकोला ि त्या अांतगगत क्षेत्रीय

सहाय्यक कायालयाांचा पवरसर.

अवधकारी, उपविभागीय कृर्षी अवधकारी, तालुका कृर्षी अवधकारी, कृर्षी पयगिक्ष
े क आवण कृर्षी

३) कृर्षी सांचालक, प्रकल्प सांचालक (ATMA ), विभागीय कृर्षी सहसांचालक, वजल्हा अवधक्षक कृर्षी

२) कृर्षी विभागाांतगगत विकवसत होत असलेली पाणलोट क्षेत्रे.

१) प्रत्येक शेतकऱयाांच्या मोकळ्या/पडीक जागा ि शेतीचे बाांध.

िृक्षरोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

7,50,000

६.२५ कोटी)

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१९

25,00000 62,50,000

62,50,000 1,56,25,000

२.५ कोटी)

७५ लाख)
18,75,000

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१८

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१७

सन 2017 , 2018 ि 2019 या 3 िर्षात विविध विभागाांना एकांदर 9.50 कोटी िृक्षारोपणाच्या उद्दीषटाांतगगत िर्षेवनहाय िाटप.

वििरणपत्र : 3

56

५

४

अांतगगत कायालय पवरसर ३) व्यिस्थापक,वजल्हा मध्यिती सहकारी बॅंका, प्रत्येकी ४) प्रत्येक

सहकारी सांस्थाच्या पवरसरात ५) प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्याांच्या पवरसरात ६) सूत

पणन ि

िस्त्रोद्योग

१4)महाराषर राज्य सहकार विकास महामांडळ. पुणे ि क्षेत्रीय कायालये.

कायालये पवरसर १3) महाराषर राज्य िस्त्रोद्योग महामांडळ मया. मुांबई, ि क्षेत्रीय कायालये

मुांबई, ि क्षेत्रीय कायालयाांचा पवरसर १२) महाराषर राज्य िखार महामांडळ मया. पुणे, ि क्षेत्रीय

महामांडळ मया. ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर ११) महाराषर राज्य यांत्रमाग महामांडळ मया.

सहकारी सांस्था प्रत्येकी ९) कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमत्याांचा पवरसर १०) महाराषर राज्य हातमाग

वगरणयाांच्या पवरसरात प्रत्येकी ७) लहान सहकारी सांस्थाच्या पवरसरात प्रत्येकी ८) गृहवनमाण

१) सहकार आयुक्त ि वनबांधक सहकारी सांस्था, पुणे 2) सांचालक, पणन सांचालनालय, पुणे ि त्या

३) शासकीय विश्रामगृहे प्रत्येकी.

इत्यादी.

२) प्रत्येक कायगकारी अवभयांताच्या कायगक्षेत्रातील धरण स्थळे , कालिे दु तर्फा, मोकळया जागा

पवरसर.

१) प्रत्येक कायगकारी सांचालक,मुख्य अवभयांता, अवधक्षक अवभयांता ि त्या अांतगगत कायालयाांचा

६) महाराषर राज्य रस्ते विकास महामांडळ, मया.मुख्य कायालय ि क्षेत्रीय कायालये.

५) शासकीय विश्रामगृहे प्रत्येकी.

४) शासकीय कमगचाऱयाांच्या िसाहती प्रत्येकी.

आवण बी.डी.डी. चाळींचा पवरसर.

३) कायगकारी अवभयांता हयाांच्या कायगक्षेत्रातील रस्ता दु तर्फा, रस्त्याच्या बाजूच्या मोकळया जागेत

२) सिग अधीक्षक अवभयांते प्रादे वशक विभाग प्रत्येकी.

१) मुख्य अवभयांता, प्रादे वशक विभाग प्रत्येकी.

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

सहकार ि

जल सांपदा

बाांधकाम

सािगजवनक

नाांि

क्र.

३

विभागाचे

अ.

3,75,000

7,50,000

62,50,000

६.२५ कोटी)

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१९

12,50,000 31,25,000

25,00000 62,50,000

25,00000

२.५ कोटी)

७५ लाख)
7,50,000

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१८

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१७
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८

७

तांत्र वशक्षण

उच्च ि

वशक्षण

शालेय

उद्योग

नाांि

क्र.

६

विभागाचे

अ.

२) महाविद्यालयाांच्या पवरसरात प्रत्येकी.

१) विद्यापीठाांच्या पवरसरात प्रत्येकी.

शाळाां,खेळाांची मैदाने प्रत्येकी.

१) वजल्हा पवरर्षद प्राथवमक शाळा, माध्यवमक शाळा, खाजगी परां तु अनुदावनत प्राथवमक/माध्यवमक

१0) महाराषर राज्य वित्तीय महामांडळ, मुांबई ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

ि क्षेत्रीय कायालयाांचा पवरसर.

9) महाराषर ऒद्योवगक विकास महामांडळ मुांबई आवण

8) महाराषर पेरोकेवमकल महामांडळ मयावदत मुांबई ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

7) महाराषर राज्य खवनकमग महामांडळ मयावदत नागपूर, ि क्षेत्रीय कायालयाांचा पवरसर.

6) महाराषर इलेक्रॉवनक्स महामांडळ मयावदत. (मेल्ररान) मुांबई ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

5) पविम महाराषर विकास महामांडळ मयावदत. पुणे ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

4) कोकण-विकास महामांडळ मयावदत. मुांबई ि त्या अांतगगत कायालय पवरसर.

3) MIDC पवरसरातील रस्त्याच्या दु तर्फा शक्य वतथे

क्षेत्रातील उद्योग.

2) महाराषर लघुउद्योग विकास महामांडळ (मुांबई) अांतगगत प्रत्येक कारखाने आवण खाजगी

१) उद्योग सांचालनालय, मुांबई ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

1,87,500

3,75,000

31,25,000

६.२५ कोटी)

(एकूण उद्दीषट

सन - २०१९

6,25,000 15,62,500

12,50,000 31,25,000

12,50,000

२.५ कोटी)

७५ लाख)
3,75,000

(एकूण उद्दीषट

सन - २०१८

(एकूण उद्दीषट

सन - २०१७
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गृह विभाग

आवदिासी

९

१०

११

नाांि

क्र.

६) महाराषर राज्य अपांग वित्त ि विकास महामांडळ मुांबई. ि क्षेवत्रय कायालयाांचा पवरसर.

५) महाराषर राज्य इतर मागास िगग विकास महामांडळ मुांबई ि क्षेवत्रय कायालयाांचा पवरसर.

४) सांत रोवहदास चमोद्योग ि चमगकार विकास महामांडळ मुांबई ि क्षेवत्रय कायालयाांचा पवरसर.

कायालयाांचा पवरसर.

४) िसांतराि नाईक विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती विकास महामांडळ मया. मुांबई, ि क्षेत्रीय

पवरसर.

३) महात्मा र्फुले मागासिगग विकास महामांडळ मया. मुांबई, क्षेत्रीय कायालये ि क्षेवत्रय कायालयाांचा

२) लोकशाहीर अणणाभाऊ साठे विकास महामांडळ मुांबई, क्षेत्रीय कायालये पवरसर.

शासकीय िसतीगृहे ि सामावजक न्याय भिन इत्यादी वठकाणाांचा पवरसर.

विभागाांतगगत आश्रम शाळा, एकलव्य शाळा, समाजकायग महाविदयालये, मुले ि मुलीची

न्याय विशेर्ष

सहाय्य

१) सामावजक न्याय विभागाच्या अवधपत्याखालील क्षेवत्रय कायगलये ि सांस्था पवरसर. तसेच

३) शबरी आवदिासी वित्त ि विकास महामांडळ, क्षेत्रीय कायालये पवरसर.

२) महाराषर राज्य सहकारी आवदिासी विकास महामांडळ, क्षेत्रीय कायालये पवरसर.

१) आश्रम शाळा, िसतीगृहे ि विश्रामगृहे इत्यादी वठकाणाांचा पवरसर.

6) पोलीस गृह वनमाण ि कल्याण महामांडळ ि त्या अांतगगत कायालये पवरसर.

5) पोलीस स्टे शनच्या पवरसरात प्रत्येकी.

4) पोलीस मैदाने, पोवलसाांच्या शासकीय िसाहती प्रत्येकी.

३) सिग पोलीस आयुक्त आवण वजल्हा पोलीस अधीक्षक याांच्या अांतगगत कायालये प्रत्येकी.

२) पोलीस उपमहावनरीक्षक ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

१) पोलीस महासांचालक ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

सामावजक

विकास

विभागाचे

अ.

1,87,500

1,87,500

6,25,000

6,25,000

5,00,000

२.५ कोटी)

७५ लाख)
1,50,000

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१८

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१७

15,62,500

15,62,500

12,50,000

६.२५ कोटी)

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१९
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साांस्कृवतक

१२

३) हार्फकीन बायो-र्फामास्युवटकल महामांडळ मया. मुांबई, ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

आवण और्षध

१६

२) हार्फकीन प्रवशक्षण ि सांशोधन , चाचणी सांस्था, मुांबई, ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

वशक्षण

शुल्क)

उत्पादन

गृह (राज्य

द्रव्ये

१) सिग िेद्यकीय ि आयुिद
े रूग्णालये आवण महाविद्यालयाांचा ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

िैद्यवकय

२) सिग अवधक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

४) िैद्यकीय पवरर्षद कायालये(8), मुांबई प्रत्येकी.

६) महाराषर राज्य िीज वनर्ममती कांपनी मयावदत,मुांबई, ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

५)महाराषर राज्य िीज पारे र्षण कांपनी मयावदत, मुांबई, ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

४) महाराषर राज्य िीज वितरण कांपनी मयावदत ,मुांबई, ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

३) महाराषर राज्य िीज वनयामक कांपनी मयावदत, मुांबई, ि अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

२) प्रत्येक कायगकारी अपभयत्याांच्या कायगक्षेत्रात प्रत्येकी

१५

1) विद्युत पारे र्षण केंद्रे प्रत्येकी

४) प्राथमीक आरोग्य केंद्रे प्रत्येकी ि प्राथमीक आरोग्य उपकेंद्रे प्रत्येकी

३) उपवजल्हा रूग्णालये प्रत्येकी

२) वजल्हा रूग्णालये प्रत्येकी

१) ग्रामीण, रूग्णालये प्रत्येकी

साांस्कृवतक विकास महामांडळ मयावदत, मुांबई ि पवरसर.

३) व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराषर वचत्रपट रां गभूवम आवण

२) कोल्हापूर वचत्रनगरी महामांडळ मयावदत, पवरसर.

उजा

आरोग्य

सािगजवनक

पयगटन

इत्यादी पवरसरात प्रत्येकी

१) महाराषर पयगटन विकास महामांडळाच्या मालकीच्या मोकळया जागा, विश्रामगृहे, पयगटन स््ाळे

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

१४

१३

नाांि

क्र.

काये ि

विभागाचे

अ.

37,500

75,000

75,000

75,000

1,25,000

25,0000

2,50,000

2,50,000

2,50,000

२.५ कोटी)

७५ लाख)
75,000

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१८

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१७

3,12,500

6,25,000

6,25,000

6,25,000

6,25,000

६.२५ कोटी)

(एकूण उद्दीषट
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गृह

१७

21

विधी ि

20

विभाग

जलसांधारण

विभाग

न्याय

कामगार

(पवरिहन)

गृह

१९

१८

नाांि

क्र.

(कारागृह )

विभागाचे

अ.

२) लघुपाटपांधारे तलािाांचा पवरसर

१) कोल्हापूर पध्दतीचे बांधाऱयाांचा पवरसर.

४) सिग प्रमुख वजल्हा ि सत्र न्यायाधीश कायालयाांचा पवरसर.

३) वजल्हा धमादाय ि प्रादे वशक कायालयाांचा पवरसर.

२) न्यास असलेल्या मांवदर पवरसरात.

१) आयुक्त, धमादाय आयुक्त, मुांबई, कायालये ि पवरसर.

३) सह सांचालक ऒद्योवगक सुरक्षा ि आरोग्य - १३, उपसांचालक - ६४ या कायालयाांचा पवरसर.

२) कामगार ि औद्योवगक न्यायालये पवरसर प्रत्येकी.

१) सहाय्यक, उपायुक्त,सह आयुक्त कायालय पवरसर प्रत्येकी.

४) एस.टी. डे पोंचा पवरसर प्रत्येकी.

३) महाराषर राज्य मागग पवरिहन महामांडळ, मुांबई ि त्या अांतगगत कायालय पवरसर.

२) एस.टी. स्थानके, प्रादे वशक पवरिहन ि उपप्रदे वशक पवरिहन कायालये प्रत्येकी.

१) पवरिहन आयुक्त,मुांबई कायालये

३) सिग अधीक्षक, खुले कारागृहाांचा पवरसर.

विभाग मुांबई ि मध्य विभाग औरां गाबाद याांच्या पवरसरात प्रत्येकी.

२) कारागृह उपमहावनरीक्षक मुख्यालय पुणे, पुिग विभाग नागपूर,,पविम विभाग पुणे, दवक्षण

१) अधीक्षक, सिग मध्यिती आवण वजल्हा कारागृहाांचा पवरसर.

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

37,500

37,500

37,500

37,500

1,25,000
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1,25,000

1,25,000
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७५ लाख)
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कौशल्य

22

24

23

नाांि

क्र.

कल्याण

बाल-

मवहला ि

विभाग

महसूल

उद्योजकता

विकास ि

विभागाचे

अ.

4) मवहला आर्मथक विकास महामांडळ मया. मुांबई ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

३) बाल विकास प्रकल्प अवधकारी (नागरी प्रकल्प)कायालय (१०४) प्रत्येकी याांचा पवरसर.

२) वजल्हा मवहला ि बाल विकास अवधकारी कायालय (३५) प्रत्येकी याांचा पवरसर.

१) विभागीय आयुक्त,उप आयुक्त आवण सहाय्यक आयुक्त, कायालयाांचा पवरसर.

६) महाराषर राज्य शेती महामांडळ पुणे ि त्या अांतगगत क्षेत्रीय कायालयाांचा पवरसर.

५) विभागीय आयुक्त कायालयाांचा पवरसर,

४) वजल्हावधकारी कायालय, प्रत्येकी.

३) उप विभागीय कायालय, प्रत्येकी.

२) तहवसल कायालय प्रत्येकी.

१) तलाठी कायालय प्रत्येकी.

३) आणणासाहे ब पाटील आर्मथक मागास विकास महामांडळ ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

४१७/कायम विना अनुदावनत औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्था ४५४ प्रत्येकी)

अवधपत्याखालील सिग कायालयाांचा पवरसर, प्रत्येकी (शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण सांस्था

२) सांचालक, कॊशल्य विकास, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय, मुांबई याांच्या

कायालयाांचा पवरसर.

१) आयुक्त, कौशल्य विकास, व्यिसाय वशक्षण ि प्रवशक्षण सांचालनालय, मुांबई ि त्या अांतगगत

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

37,500

37,500

1,25,000

1,25,000

1,25,000
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3,12,500

3,12,500

3,12,500
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2७

२) प्रत्येक दुधसांघ ि दु ग्ध विकासाशी सांबवां धत सहकारी सांस्था पवरसर.

१) प्रत्येक पशु िैद्यवकय दिाखाने पवरसर.

कायालये, प्रत्येकी.

त्याांचे अवधपत्याखालील सिग

पुणे ि त्याांचे अवधपत्याखालील सिग

७) सांचालक, भूजल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणा पुणे ि

कायालये, प्रत्येकी

६) सांचालक,भूजल सिेक्षण आवण विकास यांत्रणा

५) जलस्िराज्य-२ कायगक्रम,सहाय्यकारी सांस्था ( १२ ) कायालयाांचा पवरसर.

कायालये, प्रत्येकी

४) पाणी ि स्िच्छता सहाय्य सांस्था बेलापूर, निी मुांबई ि त्याांचे अवधपत्याखालील सिग

३) अवधक्षक अवभयांता / कायगकारी अवभयांता कायालये प्रत्येकी.

त्याांचे अवधपत्याखालील सर्वग कायालये, प्रत्येकी

२) मुख्य अवभयांता,महाराषर जीिन प्रावधकरण कायालये, वसडको भिन, निी मुांबई (सिग) ि

१) कायगकारी अवभयांता, ग्रामीण पाणीपूरिठा उप विभाग, वजल्हा पवरर्षद (सिग), प्रत्येकी

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

अवधपत्याखालील कायालयाांचा पवरसर.

२) मौलाना आझाद अल्पसांख्याांक आर्मथक विकास महामांडळ, मुांबई ि त्याांच्या

कायालयाांचा पवरसर.

१) मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराषर राज्य िक्र्फ मांडळ, औरां गाबाद ि क्षेत्रीय

४) महाराषर मत्स्योद्योग विकास महामांडळ मयावदत. मुांबई आवण क्षेत्रीये कायालयाांचा पवरसर.

दहा विभाांग (पशुसांिधगन ), कायालयाांचा पवरसर.

३) पुणयश्लोक कअवहल्यादे िी महाराषर मेंढी ि शेळी विकास महामांडळ मयावदत पुणे, प्रत्येकी

पदु म

स्िच्छता

पाणी पुरिठा ि

विभागाचे नाांि

26

25

क्र.

अ.

37,500

75,000

1,25,000

2,50,000

1,25,000

२.५ कोटी)

७५ लाख)
37,500

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१८

(एकूण उद्दीषट

सन-२०१७

3,12,500

6,25,000

3,12,500
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राज्यातील केंद्र

34

कायालये

शासनाची विविध

केंद्रीय सांरक्षण विभाग

33

राषरीय महामागग

केंद्र शासनाांतगगत

32

गृह वनमाण विभाग

30

केंद्रीय रेल्िे विभाग

ग्रामविकास विभाग

29

31

वित्त विभाग

विभागाचे नाांि

28

क्र.

अ.

एकूण उद्दीषट लाखात

-----------

-----------

-----------

-----------

३) मुख्य अवधकारी, सिग गृह वनमाण क्षेत्र मांडळे (7) कायालये ि इतर जागा.

प्रावधकरण, मुांबई कायालय पवरसर ि इतर जागा.

२) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराषर गृह वनमाण ि

इतर जागा.
क्षेत्र विकास

१) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कायगकारी अवधकारी, म्हाडा, गृह वनमाण भिन कायालये पवरसर ि

३) वजल्हा पवरर्षदे च्या मालकीच्या मोकळ्या जागा

२) वजल्हा पवरर्षद आवण पांचायत सवमती अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

१) वजल्हा पवरर्षदें तगगत ग्रामीण रस्ते.

४) वजल्हा कोर्षागार अवधकारी कायालयाांचा पवरसर.

३) सहसांचालक, लेखा ि कोर्षागारे (सिग) ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

२) विक्रीकर सह आयुक्त ि उप आयुक्त कायालय, ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

१) विक्रीकर आयुक्त, विभागीय कायालय मुांबई ि त्या अांतगगत कायालयाांचा पवरसर.

िृक्षरोपणाांची रोपणासाठी सांभाव्य स्थळे

75,00000

75,000

75,000
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2,25,000
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18,75,000

6,25,000
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३

2

1

क्र.

अ.

ग्रामपंचायतीच्या अन्य उपलब्ध जार्ा

( एकूण 27,500 ग्रामपंचायती )

तलाि

पयंतचे पाझर तलाि ि इतर लघुपाटबंधारे

प्रत्येक ग्रामपंचायती अंतर्गत ० ते १०० हेक्टर

( एकूण 27,500 ग्रामपंचायती )

प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा पवरसर ( िनेत्तर )

संभाव्य िृक्षारोपणाची स्थळे

ग्रामपंचायत:1091 रोपे

ग्रामपंचायत :364 रोपे

महसूल ि िन विभार्

सह सवचि (िने)

(डी. एल. थोरात)

प्रत्येक

( 3 कोटी )

( १ कोटी )
प्रत्येक

2018

सन

2017

सन

2910 रोपे

ग्रामपंचायत:-

प्रत्येक

( ८ कोटी )

2019

सन

प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी सन 2017 ,2018 ि 2019 मधील अनक्रमे १ कोटी, ३ कोटी आवण ८ कोटी असे एकूण १२ कोटी िृक्षारोपणाचे ग्रामपंचायतवनहाय उविष्ट िाटप.
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Online Format For 2 Crore Tree Plantation
3 PIT Digging
Division

1

District

2

Taluk
a

3

Villag
e

4

Compartmen
t No/Gat. No.

5

One Time Entry

LatitudeLongitud
e

Plantatio
n Target

7

6

PITsII'rench Achievement
During the Month
Feb.

March

April

May

8

9

10

11

-.

Total

Percentage
of PITs
Completed

12
=8+9+10+11

13
=1217*100

4 Planting
Division

District

Taluka

1

2

3

Village

Compartment
No/Gat. No.

4
5
Linked with PIT Digging

LatitudeLongitude

Plantation
Target

Total No. of
PITs

Planting
Achievement

Percentage of
Planting

6

7

8

9

10
=917*100
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