सन 2016 मधील पावसाळ्यात दिनाांक 1 जुलै
ते 7 जुल,ै 2016 या वनमहोत्सव कालावधीत
दिनाांक 1 जुल,ै 2016 ह्या दिवशी राज्यात
दकमान 2 कोटी वृक्ष लागवड करण्याबाबत
दनयोजन आराखडा व कृती काययक्रमम तयार
करुन अांमलबजावणी करणे

महाराष्ट्र शासन
ग्राम दवकास दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रममाांकः सांकीणय-२०१६/प्र.क. ९८/पांरा-९
बाांधकाम भवन, २५, मर्यबान मागय
फोटय , मुांबई-400 0०१.
तारीख:- १७ जून 2016

वाचा :1) महसूल व वन दवभाग, शासन दनणयय क्रममाांक :- सावदव-2015/प्र.क्रम.131/फ-11,
दिनाांक 31.03.2016

पदरपत्रक :राष्ट्रीय वनदनती, 1988 मधील धोरणानुसार एकूण भौगोदलक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्रावर
वृक्षाच्छािन / वनीकरण असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य हे िे शातील प्रगतीशील आदण
अग्रगण्य राज्य आहे. राज्यातील 307 लाख हेक्टर भौगोदलक क्षेत्रापैकी 61.65 लाख हेक्टर जमीन
वृक्षाच्छादित आहे. हे प्रमाण सवयसाधारणपणे 20 टक्के आहे. जागदतक तापमानात होत असलेली
वाढ, वातावरणातील बिल, बिललेले दनसगय आदण ऋतूचक्रम, आदण अदनयदमत पजयन्यमान,
अदतवृष्ट्टी ककवा िु ष्ट्काळ, या माध्यमातून गेल्या काही वर्षात दनसगय आपल्याला जाणीव करुन िे त
आहे. पयावरणाचे असांतुलन, असमतोल, वाढते प्रिू र्षण आदण त्यातून होत असलेले पयावरणीय
बिल ही यामागील महत्वाची कारणे आहेत. मानवी जीवनास या पयावरणीय बिलास सामोरे जावे
लागत आहे.
2.

वरील बाबींचा दवचार करुन शासनाचे दवदवध दवभाग व जनतेच्या सहभागातून सन 2016-17

मधील पावसाळ्यात वनमहोत्सव कालावधीमध्ये दिनाांक 1 जुलै 2016 रोजी एकाच दिवशी 2 कोटी
वृक्षलागवडीचा काययक्रमम हाती घेण्याचे शासनाने ठरदवले आहे. वैदिक उष्ट्णतेचे वाढणारे प्रमाण व
हवामानातील बिल याांची तीव्रता व पदरणामकारकता कमी करणे, पयावरणाचा समतोल, सांतुलन,
सांवधयन आदण सुरक्षा राखण्यासाठी वृक्ष आवरण वाढदवण्याच्या काययक्रममाचा प्रभावीपणे उपयोग
होणार आहे.
3.

वर नमुि 2 कोटी वृक्षलागवडीपैकी वन दवभाग / सामादजक वनीकरण दवभाग व वन दवकास

महामांडळ याांनी कमीत कमी 1.50 कोटी (िीड कोटी) वृक्ष लागवड करणे व उवयरीत 50 लक्ष वृक्ष
लागवड इतर दवभागामाफयत करण्याचे उद्दीष्ट्ट दनदित करण्यात आले आहे.
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4.

ग्राम दवकास दवभागाच्या अदधपत्याखालील कायालय, दजल्हा पदरर्षिा अांतगयत शाळा,

ग्रामपांचायतींचा पदरसर इत्यािी दठकरणी वृक्ष लागवड करणे शक्य आहे. त्यानुसार ग्रामदवकास
दवभागाच्या अदधपत्याखाली पुढीलप्रमाणे वृक्ष लागवड करणे शक्य आहे
1. प्रत्येक कायालयाांच्या पदरसरात

:-

20 रोपे

2. ग्रामपांचायतीच्या पदरसरात प्रत्येकी

:-

100 रोपे

3.100 हेक्टर पयंतचे पार्र व इतर लघुपाटबांधारे तलाव प्रत्येकी :5.

20 रोपे

वरील स्थळाांच्या व्यदतरीक्त वृक्ष लागवडसाठी आणखी स्थळे शक्य असल्यास दनदित

करण्यात यावीत. यासाठी दवभागाच्या यांत्रणेबरोबरच स्वयांसेवी सांस्था / अशासकीय सांस्था, खाजगी
उद्योजक, उद्योजकता सामादजक िादयत्व (CSR), सहकारी सांस्था, दवदवध सामादजक उपक्रममात
अग्रेसर असणारी मांडळे व सांस्था, स्थादनक स्वराज्य सांस्था आदण लोकप्रदतदनधी याांचा सहभाग
घेण्यात यावा.
6.

या काययक्रममाची प्रभावीपणे अांमलबजावणी होण्यासाठी प्रधान सदचव मुख्य वनसांरक्षक

(वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर याांच्या कायालयामाफयत या काययक्रममाचे समन्वय व
सांदनयांत्रण केले जाईल. तसेच मांत्रालयात सदचव (वने) आदण ग्राम दवकास दवभागाकडू न िे खील
सिर काययक्रममाचे सांदनयांत्रण होईल.
7.

या काययक्रममाचे प्रभावीपणे ऑनलाईन सांदनयांत्रण होण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक

(मादहती तांत्रज्ञान व धोरण) वन भवन, नागपूर याांचेमाफयत आवश्यक आज्ञावल्या (Software)
दवकसीत केल्या आहेत. त्यामध्ये वृक्ष लागवडीसाठी दनदित केलेल्या स्थळाांचे अक्षाांश-रेखाांश
(Latitude-Longitude) आदण शक्य तेथे GPS Location घेणे, वृक्षरोपणासाठी तयार केलेले खड्डे ,
अांमलबजावणी यांत्रणा, व्यक्ती व सांस्था याांचेकडू न केलेल्या वृक्षलागवडीचे छायादचत्रे, वृक्षाांची
सांख्या, वृक्ष प्रजाती, लागवडीसाठी दनवडलेली जागा इत्यािी मादहती अपलोड करण्याचा समावेश
असेल. ऑनलाईन माहीती सांिभाधीन शासन दनणययासोबतचे दववरणपत्र क्रम.1 मध्ये पाठवावयाची
आहे.
8.

सिर काययक्रमम यशस्वीरीत्या राबदवण्यासांिभात पुढीलप्रमाणे दनिे श िे ण्यात येत आहेत :-

8.1

सिर काययक्रममाचे दनयोजन, अांमलबजावणी, सांदनयांत्रण व समन्वय या करीता दवभागीय /

प्रािे शीक स्तरावर, दजल्हा आदण तालुका स्तरावर ग्राम दवकास दवभागाांतगयत नोडल अदधकाऱ्याची
नेमणुक करावी.
8.2

सिर काययक्रममाांतगयत वृक्ष लागवड करण्यात येणाऱ्या स्थळाांची दनदिती करण्यात यावी.

8.3

प्रत्येक स्थळादवर्षयी सुक्ष्म दनयोजन करणे तसेच स्थळदनहाय वृक्षलागवडीसाठी एक

जबाबिार अदधकारी / कमयचारी याांची नेमणुक करण्यात यावी. स्थळ दनदितीची मादहती प्रधान मुख्य
वनसांरक्षक (वनबल प्रमुख) नागूपर सदचव (वने) आदण ग्रामदवकास दवभागाकडे अक्षाांश रेखाांशासह
(Latitude-Longitude) आदण शक्य तेथे GPS Location सह दिनाांक 25 एदप्रल 2016 पयंत
सांिभाधीन शासन दनणययासोबतच्या दववरण पत्र-1 मध्ये पाठदवण्यात यावी.
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8.4

िोन कोटी वृक्ष लागवडीच्या काययक्रममाांतगयत पुवय पावसाळी कामे दवदहत कालावधीत पार

पाडण्यासाठी दनयोजन करावे. प्रचलीत दनकर्षाप्रमाणे खड्डे तयार करणे, माती, खत, दकटकनाशके
भरुन रोपलागवडीसाठी तयार ठे वणे इत्यािी कामे दिनाांक 31 मे 2016 पूवी पुणय करण्यात यावीत.
8.5

वृक्ष लागवडीच्या स्थळाांवर जवळच्या कोणत्याही रोपवाटीकेमधून रोपे वाहतुकीसांबधी

वाहतूक दनयोजन आराखडा (Transport Plan) तयार करावा
8.6

हवामान पाण्याची उपलब्धता व भौगोदलक पदरस्स्थती दवचारात घेवून सावली िे णारे शोदभवांत

आदण फळफळावळ िे णाऱ्या वृक्ष प्रजाती प्राधान्याने लावण्यात याव्यात. यामध्ये प्रामुख्याने आांबा
कचच, आवळा, काजू, कवठ, फणस, वड, कपपळ, दनम, पळस, क्यॅदशया, रेन री, गुलमोहर व चाफा
इत्यािी रोपाांचा समावेश असावा. स्थादनक पदरस्थीतीनुसार अन्य रोपाांची दनवड व लागवड करण्यास
मोकळीक असेल. जेणेकरुन पशु पक्षी याांचा अदधवास (Habitation) व अन्न साखळी (Food Chain)
दटकून राहील आदण जैवदवदवधतेचे (Bio-Diversity) सांरक्षण व सांवधयन होण्यास मित होईल.
8.7

या काययक्रममासाठी वन आदण सामादजक वनीकरण योजनाांतगयत एम.जी. नरेगा, रोहयो,

वनमहोत्सव आदण कॅमपाांतगयत तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटीकामधून पुरेशा सांख्येत व पुरेशा
उां चीची, िजेिार, गुणवत्तापुणय आदण सुदृढ रोपे दिनाांक 30 जून 2016 पयंत उपलब्ध करुन घ्यावीत.
त्याचबरोबर कृर्षी दवभाग, दनयोजन दवभाग (रोहयो) व आवश्यक वाटल्यास इतर दवभागाकडील
रोपवाटीकाांमधून रोपाांची उपलब्धता करुन घ्यावी. रोपाांच्या उपलब्धतेबाबत वन दवभागाांतगयत प्रत्येक
दजल्ह्यातील उपसांचालक, सामादजक वनीकरण आदण तालुका स्तरावर लागवड अदधकारी याांची
“नोडल अदधकारी” महणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. आवश्यकतेनुसार त्याांचे आदण स्थादनक
स्तरावर वन व सामादजक वनीकरण दवभागाचे अदधकारी आदण कमयचारी याांचे मागयिशयन व सल्ला
घ्यावा.
8.8

वन महोत्सव काळात वन व सामादजक वनीकरण दवभागाांतगयत वर नमुि रोपवाटीकामधून

सवलतीच्या िराने रोपाांचा पुरवा केला जातो. ह्या योजनेचा फायिा घेण्यात यावा. जेथे शक्य असेल
तेथे उद्योजकता साकादजक िादयत्व (CSR) माध्यमातून रोपाांची खरेिी करण्यात यावी. तसेच वृक्ष
लागवड करावयाची स्थळे दवचारात घेवून त्यानुसार दजल्हा दकवा तालुका स्तरावरील सामादजक
वनीकरण दवभाांगाांतगयत लागवड अदधकारी (वनक्षेत्रपाल) ककवा दजल्हा स्तरावरील उप सांचालक,
सामादजक वनीकरण (दवभागीय वन अदधकारी) याांच्याकडे रोपाांची मागणी दिनाांक 31 मे, 2016 पुवी
नोंिवावी.
8.9

वृक्षलागवडीच्या काययक्रममाांतगयत दनदित केलेल्या स्थळाांच्या दठकाणी ठरवून दिलेल्या

उद्दीष्ट्टाांप्रमाणे मजुराांची दनदिती करुन रोपे लागवडीच्या दिवशी पुरेशे मजूर उपलब्ध ठे वण्यात
यावेत.
8.10. सिर काययक्रममाच्या अांमलबजावणीकरीता दवभागातील यांत्रणा आदण आवश्यक असल्यास वर
नमुि केल्याप्रमाणे खाजगी व अशासदकय सांस्थाचा सहभाग घ्यावा
8.11. त्यादशवाय दवद्याथी, नागरीक, स्वयांसेवक आदण वर नमुि अशासकीय सांस्था याांनी रोप
लागवड स्थळाांवर वृक्षरोपणासाठी उपस्स्थत राहण्यासाठी आवश्यक ते दनयोजन करावे
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8.12. मा. पालक मांत्री, स्थादनक आमिार, खासिार व इतर लोकप्रदतदनधी, प्रदतस्ष्ट्ठत व्यक्ती,
स्थादनक स्वराज्य सांस्थाांचे पिादधकारी याांचे मागयिशयन घेवून जेथे शक्य असेल तेथे त्याांच्या शुभहस्ते
वृक्षारोपन करावे.
8.13. दिनाांक जुल,ै 2016 रोजी दकमान 2 कोटी वृक्ष लागवडीच्या काययक्रममाांतगयत प्रत्येक
अांमलबजावणी यांत्रणा त्याांचा अहवाल िर 2 तासाांनी आपल्या दजल्ह्याचे सांबांदधत दजल्हादधकारी
याांना सािर करतील. तसचे सवय दजल्हादधकारी याांनी आपल्या दजल्ह्याचा सांकदलत अहवाल त्याच
दिवशी वन दवभागाच्या वर नमुि प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
याांच्याकडे ऑनलाईन सािर करावा.

दवभागीय आयुक्त (महसुल) ह्याांनीही त्याांच्या महसुल

दवभागाांतगयत एकदत्रत मादहती वर नमुि नागपूर येथील कायालयात आदण सदचव (वने) ह्याांना सािर
करावी. ग्राम दवकास दवभागाची मादहती या दवभागास स्वतांत्रपणे पाठवावी.
8.14. वृक्षारोपणाच्या दिवशी सकाळी 6.00 ते सायांकाळी 6.00 वाजेपयंत जसजसे वृक्ष लागवड
होईल त्या सांिभातील मादहती शक्य असल्यास छायाांदचत्राांसह घेवून तात्काळ वर नमुि सांगणक
प्रणालीवर अपलोड करावीत. दकती र्ाडे कोणत्या व्यक्तींनी / सांस्थानी आदण कोणत्या प्रजातींची
लावली याची मादहती त्यात अांतभूत
य असावी.
8.15. ह्या सांिभात पुवय पावसाळी कामे , रोपाांची उपलब्धता, वृक्ष प्रजातींची दनवड, िे खभाल व दनगा
इत्यािी बाबींदवर्षयक ताांदत्रक व प्रशासदकय सल्ला स्थादनक स्तरावरील वन आदण सामादजक
वनीकरण दवभागाच्या अदधकाऱ्याांकडू न दिला जाईल.
8.16. या काययक्रममाचे दनयोजन, अांमलबजावणी, समन्वय आदण सांदनयांत्रण यासाठी दजल्हादधकारी
याांच्या अध्यक्षतेखाली सदमती नेमण्यात आली आहे. तसेच तालुका आदण ग्रामस्तरावर िे खील
सदमत्याांचे गठण करण्यात आले आहे. या सदमत्याांचे सिस्य आदण काययकक्षा याबाबत सदवस्तर
सूचना सांिभादधन शासन दनणयय, महसुल व वन दवभाग क्रम सावदव-2015/प्र.क्रम.131/फ-11 दिनाांक
31 माचय 2016 अन्वये िे ण्यात आल्या आहेत. तसेच स्थादनक लोकप्रदतदनधी याांचा वृक्ष लागवड व
त्यानांतर जवळपास 4 वर्षे सांरक्षण व सांगोपन या सांिभातील योगिानादवर्षयक आवश्यक त्या सूचना
याच शासन दनणययाद्वारे िे ण्यात आल्या आहेत.
9.

वृक्षारोपणाचा दृश्य पदरणाम दिसून येण्यासाठी, सांवधयन, पाणीपुरवठा, जनावराांपासून रोपाांचे

सरक्षणासाठी जैदवक ककवा ताराांचे / प्लॅस्स्टक कांु पण, कायम स्वरुपी िे खपाल, दनगा, जोपासना व
सांगोपन इत्यािी कामाांचा दनयोजन आराखडा तयार करावा व त्यानुसार काययवाही व्हावी. तसेच या
वृक्षाचे दजवांत राहण्याचे प्रमाण दकमान 80% ते 90% राहणेबाबत काळजी घ्यावी. या कामाचे
सांदनयांत्रण वर नमुि दजल्हा, तालुका व ग्राम स्तरावरील सदमत्याांद्वारे करण्यात येईल.
त्यासांिभातील त्रैमादसक अहवाल दजल्हादधकारी व दवभागीय अदधकारी (महसुल) याांच्यामाफयत
प्रधान मुख्य वन सांरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर आदण सदचव (वने) याांना सांिभाधीन
शासन दनणययासोबत जोडलेल्या दववरणपत्र-2 मध्ये दवदहत केलेल्या प्रपत्रात पाठदवण्यात यावा.
ग्रामदवकास दवभागाची मादहती या दवभागास स्वतांत्रपणे पाठवावी.
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10.

या काययक्रममाांतगयत होणारा खचय मांजूर तरतुिीमधून भागदवण्यात यावा. तसेच आवश्यक तेथे

सी.एस.आर. फांडातून तरतुि उपलब्ध करुन घ्यावी. दजथे दनधीची अडचण असेल त्या दठकाणी वन
व सामादजक वनीकरण दवभागामाफयत मोफत रोपे िे ण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

त्याबाबतची

आवश्यक ती नोंि आदण लेखा इत्यािीबाबत रोपे उपलब्ध करुन घेणारा दवभाग आदण रोपे उपलब्ध
करुन िे णारा दवभाग अशा िोन्ही दवभागाांमाफयत ठे वण्यात यावा. तसेच ह्याबाबतची मादहती प्रधान
मुख्य वनसांरक्षक (वन बल प्रमख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, सदचव (वने) आदण ग्राम दवकास दवभागास
पाठदवण्यात यावी.
11.

सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201606181148271320 असा आहे . हे शासन
पदरपत्रक दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Nandkumar
Mahadeo Shinde

Digitally signed by Nandkumar Mahadeo Shinde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Joint Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=fe92f516a2b60d6068950ce91abeee9751
b3a7bf8bfae7aab2b022ca0a498946,
cn=Nandkumar Mahadeo Shinde
Date: 2016.06.18 15:08:34 +05'30'

( नां.म.कशिे )

सह सचिव, महािाष्र शासन

प्रत,
१) मा.मांत्री (ग्रामदवकास व जलसांधारण) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई
२) मा.राज्यमांत्री (ग्रामदवकास व जलसांधारण) याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई
३) दवभागीय आयुक्त (सवय)
४) मुख्य काययकारी अदधकारी, दजल्हा पदरर्षि, (सवय)
५) अदतदरक्त मुख्य काययकारी अदधकारी, दजल्हा पदरर्षि, (सवय)
६) गट दवकास अदधकारी, पांचायत सदमती, (सवय)
७) तालुका कृदर्ष अदधकारी, (सवय)
८) गट दशक्षण अदधकारी (सवय)
९) दजल्हा आरोग्य अदधकारी, (सवय)
१०) दजल्हा दशक्षण अदधकारी (माध्यदमक / प्राथदमक), (सवय)
११) काययकारी अदभयांता, बाांधकाम दवभाग, दजल्हा पदरर्षि, (सवय)
१२) उप अदभयांता, बाांधकाम दवभाग, दजल्हा पदरर्षि, (सवय)
१३) वैद्यकीय अदधक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, तालुका (सवय)
१४) वैद्यकीय अदधकारी, प्राथदमक आरोग्य केंद्रे , तालुका (सवय)
१५) सह सदचव(वने), महसूल व वन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
१६) कक्ष अदधकारी/ अवर सदचव/ उपसदचव, ग्राम दवकास व जलसांधारण दवभाग, (सवय)
१७) दनवड नस्ती, पांरा-9, ग्राम दवकास व जलसांधारण दवभाग.
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दववरणपत्र-1
Online Format For 2 Crore Tree Plantation

3.PIT Digging
Division

District

Taluka

Village

Compartment

Latitude

Plantation

PIT/Trench Achievement

No/Gat.No

Longitude

Target

During The months

Total

Percentage of
PITs
Completed

1

2

3

4

5

Village

Feb

March

April

May

8

9

10

11

6

7

Compartment

Latitude

Plantation

PIT/Trench Achievement

No/Gat.No

Longitude

Target

During The months

12
=8+9+10+11

13
=12/7x100

4.Planting
Division

District

Taluka

Total

Percentage of
PITs
Completed

1

2

3

4

5

6

Feb

March

April

May

8

9

10

11

7

12
=8+9+10+11

13
=12/7x100

दववरणपत्र-२
दजल्हयाचे नाव :दिनाांक १ जूलै २०१६ रोजी केलेल्या वृक्षारोपणाची मादहती व वृक्षाचे दजवांत राहण्याचे प्रमाणाची
आकडे वारी िशयदवणारे दववरणपत्र
(त्रैमादसक अहवाल)
अ.क्रम

वृक्षारोपणासाठी

वन

दनवडलेली स्थळे

व

वृक्षारोपणासाठी

दिनाांक

१.७.२०१६

सामादजक

सहभाग

रोजी

वनीकरण

घेतलेल्या

लागवडीची

दवभागाकडू न

यांत्रणा

सांख्या

केलेल्या
रोपे

दजवांत

शेरा

रोपाांची सांख्या
व टक्केवारी

प्राप्त र्ालेल्या
रोपाांची सांख्या

१

२

३

४

५

६
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