वन महोत्सव २०२०-21
वन महोत्सव कालावधीत करावयाच्या
रोपाांच्या वाटप व ववक्री दराबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभाग
शासन वनर्णय क्र. साववव-२०20/प्र.क्र.४3/फ-११,
मांत्रालय, मांबई-४०० ०३२
वदनाांक :- 15 /०6/2020
वाचा :- १) शासन वनर्णय, महसूल व वन ववभाग क्र. वनम -२०१६/प्र.क्र.७१/फ-११ वदनाांक : ४ जून, २०१६.
२) शासन वनर्णय, महसूल व वन ववभाग क्र. सा.व.वव-२०१9/प्र.क्र.54/फ-११ वदनाांक : १५ जून २०१9.
3) प्रधान मख्य वनसांरक्षक, सामावजक वनीकरर्, महाराष्ट्र राज्य, पर्े याांचे पत्र जा. क्र. कक्ष- 3 (ब)/
राहसे/123 सन 2020-21 वद. 04/06/2020
4) प्रधान मख्य वनसांरक्षक ( वन बलप्रमख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर याांचे पत्र जा. क्र. कक्ष- 1 /
रोहयो/प्र. क्र. 14 (भाग-३) /32/20-21 वद. 15/06/2020
प्रस्तावना :वद. १५ जून ते ३० सप्टें बर, हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हर्ून दरवर्षी साजरा करण्यात येतो. या
कालावधीत वृक्षलागवडीसाठी लोकाांना उद्यक्त करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनामाफणत सवलतीच्या दराने रोपाांचा
परवठा करण्यात येत असतो. वृक्ष लागवड व सांगोपन हा लोकाांचा कायणक्रम व्हावा, त्याचबरोबर जनतेला
वनीकरर्ाचे महत्व पटवून देता यावे. या दृष्ट्टीने वन महोत्सवाच्या कालावधीत सवलतीच्या दराप्रमार्े रोपाांचा
परवठा केला जातो. त्यानसार सांदभण क्र. 2 येथील शासन वनर्णयान्वये सन २०१९-20 साठी या सधावरत
कालावधीनसार सदर योजना पढे चालू ठे वण्यास मान्यता दे ण्यात आली होती. आता सन २०२०-21 या
आर्थथक वर्षात सदर योजना चालू ठे वण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनर्णय :1. सन २०१९-20 या वर्षातील अनभव तसेच जनतेचा प्रवतसाद लक्षात घेवून, ही योजना सन २०२०-21
या आर्थथक वर्षात वदनाांक १५ जून २०20 ते ३० सप्टें बर २०20 या वन महोत्सवाच्या कालावधीत पढे
चालू ठे वण्यास व ती प्रभावीपर्े राबववण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2. राज्यात सन २०१७ पासून “५० कोटी वृक्ष लागवड” हा कायणक्रम हाती घेण्यात आला होता. सदर
कायणक्रमाांतगणत सन २०१९-२० या वर्षासाठी ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उविष्ट्ट वनव त करर्ेत आले
होते. या वृक्षलागवडीचा कायणक्रम अखांडपर्े पढे ही चालू राहावा यासाठी ‘स्व. वसांतराव नाईक हवरत
महाराष्ट्र अवभयाांन’ अांतगणत खाजगी मालकीचे पडीक क्षेत्र आवर् शेत बाांधावर, रे ल्वे दतफा, कालवा
दतफा तसेच रस्ता दतफा क्षेत्रात, सामहीक पडीक क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमार्ात वृक्ष
लागवडीचा कायणक्रम घेता यावा. सवणसामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी याांना अल्पदरात रोपे उपलब्ध
व्हावीत यासाठी वनमहोत्सवाच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात रोपाांचा परवठा करण्यात येईल. वन
महोत्सवाच्या कालावधीत आवर् सवणसाधारर् कालावधीत रोपाांचा परवठा, सन २०२०-21 या आर्थथक
वर्षात खाली नमूद केलेल्या सवलतीच्या दराप्रमार्े करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .

शासन वनर्णय क्रमाांकः साववव-२०20/प्र.क्र.४3/फ-११,

अ.

रोपाांचे वगीकरर्

क्र.

वनमहोत्सव कालावधीतील

सवणसाधारर् कालावधीतील प्रवत

रोप ववक्रीचे दर प्रवत रोप

रोपाांचे दर (रूपये)

(रूपये)
१

२

१.

९ मवहन्याचे रोप

३

४

8/-

१५/-

40/-

७५/-

(लहान वपशवीतील रोप)
२.

१८ मवहन्याचे रोप
(मोठ्या वपशवीतील
रोप)

3. राज्यात सन 2020 च्या पावसाळयात 15 जून ते 30 सप्टे बर या कालावधीत वृक्ष लागवड करर्ेसाठी
सवण शासकीय यांत्रर्ा व आस्थापना तसेच वनमशासकीय यांत्रर्ा व लोकाांना मोठ्या प्रमार्ात वृक्ष
लागवड कायणक्रमात सहभाग घेता यावा. यासाठी वरीलप्रमार्े सवलतीचे दरात रोपाांचा परवठा
करण्यात येत आहे .
4. ज्या शासकीय यांत्रर्ाांना वृक्ष लागवड करावयाची आहे , पर् त्याांच्याकडे रोप वनर्थमतीसाठी कोर्त्याही
प्रकारची आर्थथक तरतूद नसल्यास, अशा यांत्रर्ाांना या वनमहोत्सव कालावधीत रोपाांचा मोफत परवठा
केला जाईल. यासाठी त्याांनी लागर्ा-या रोपाांची आगाऊ मागर्ी लगतचे उपवनसांरक्षक ककवा
ववभागीय वन अवधकारी,सामावजक वनीकरर् ववभाग याांचक
े डे सोबतच्या मागर्ी पत्राद्वारे करावी.
5. उपवनसांरक्षक / ववभागीय वन अवधकारी, सामावजक वनीकरर् ववभाग हे वजल्यात उपलब्ध
प्रादे वशक/सामावजक वनीकरर् रोपवाटीकेमधून यांत्रर्ावनहाय/ मागर्ीदार याांना रोप परवठ्याचे
आदे श वनगणवमत करतील व इतर यांत्रर्ेशी योग्य समन्वय साधतील.
6. सांदभण क्र. १ मधील वद. ०४/०६/२०१६ रोजीच्या शासन वनर्णयातील पवरच्छे द क्र. १० मध्ये नमूद
केल्याप्रमार्े वनमहोत्सव काळात वन व सामावजक वनीकरर् ववभागाच्या रोपवाटीकाांमधून
सवलतीच्या दराने रोपाांचा परवठा केला जातो. या योजनेचा फायदा सवण सांबवां धत ववभागाांनी घ्यावा.
वजथे अडचर् असेल वतथे वन व सामावजक वनीकरर् ववभागाकडू न मोफत रोपे दे ण्याचा प्रयत्न केला
जाईल. मात्र त्याबाबतची आवश्यक नोंद आवर् लेखा, रोपे उपलब्ध करून घेर्ारा ववभाग आवर् रोपे
उपलब्ध करून देर्ारा ववभाग अशा दोन्ही ववभागामाफणत ठे वण्यात यावा. याबाबतची मावहती व
अहवाल प्रधान मख्य वनसांरक्षक, (वन बल प्रमख), महाराष्ट्र राज्य याांचेकडे पाठवावी.
7. वनमहोत्सवाच्या कालावधीत (१५ जून ते ३० सप्टें बर) वनमहोत्सवाचे प्रयोजन व महत्व याबाबत
प्रभावीपर्े सवणदूर पोहोचर्ा-या माध्यमातून योग्य प्रवसद्धी दे ण्यात यावी. या बाबतचा खचण "मागर्ी क्र.
सी-७, मख्य लेखावशर्षण-२४०६ वनीकरर् व वन्यजीवन-१०१-वन सांरक्षर् व ववकास व पनर्थनमीत-(११)
(३४) (२४०६ ८५५१) (योजनेंत्तगणत) या लेखावशर्षाखाली खची टाकण्यात यावा व सन २०२०-21
वर्षाकवरता मांजूर केलेल्या वनधीतून भागववण्यात यावा.
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शासन वनर्णय क्रमाांकः साववव-२०20/प्र.क्र.४3/फ-११,

8. उपवनसांरक्षक, ववभागीय वन अवधकारी, सामावजक वनीकरर् याांनी ववक्रीतून एकूर् जमा झालेला
महसूल याबाबत चालू आर्थथक वर्षाचा तपवशल सोबतच्या ववहीत नमन्यात प्रधान मख्य वनसांरक्षक,
(वन बल प्रमख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर याांना सादर करावा.
9. सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202006161322007519 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने,

Arvind Shankar
Apte

Digitally signed by Arvind Shankar Apte
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue
And Forest Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1e252bef5c7e2ba363
1df8eadfdcd47cdd3c33b91a1, cn=Arvind Shankar Apte
Date: 2020.06.16 13:32:42 +05'30'

( अरकवद आपटे )
सह सवचव
प्रवत,
1) प्रधान मख्य वन सांरक्षक, (वन बल प्रमख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
2) प्रधान मख्य वन सांरक्षक (अथणसांकल्प, वनयोजन व ववकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
3) प्रधान मख्य वनसांरक्षक, सामावजक वनीकरर्, महाराष्ट्र राज्य, पर्े.
४) ववभागीय आयक्त सवण.
5) मख्य वन सांरक्षक (प्रादे वशक) सवण,
५) वन सांरक्षक, सामावजक वनीकरर् वृत्त कोकर्-ठार्े/पर्े/नावशक/औरां गाबाद/अमरावती/नागपूर.
६) वजल्हा अवधकारी सवण.
७) मख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद (सवण).
८) उप वनसांरक्षक (प्रादे वशक) सवण.
९) ववभागीय वन अवधकारी/ उप ववभागीय वन अवधकारी (प्रादे वशक) सवण.
१०) ववभागीय वन अवधकारी, सामावजक वनीकरर् ववभाग (सवण).
११) सहसांचालक (कृर्षी), सवण.
१२) वजल्हा अवधक्षक, कृर्षी अवधकारी सवण.
१३) महालेखापाल (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मांबई/नागपूर.
१४) महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता) मांबई/नागपूर.
१५) वनवासी लेखा अवधकारी, मांबई.
१६) अवधदान व लेखा अवधकारी, मांबई.
१७) सवण वजल्हा कोर्षागार अवधकारी.
१8) कायासन अवधकारी, व्यय-०६/अथण-१७, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मांबई-३२.
19) कायासन अवधकारी, ब-१ महसूल व वन ववभाग, मांत्रालय मांबई-३२.
२0) अवर सवचव, फ-२, महसूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मांबई-३२.
२1) वनवडनस्ती/फ-११.
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शासन वनर्णय क्रमाांकः साववव-२०20/प्र.क्र.४3/फ-११,

महसूल व वन ववभाग
क्र. साववव-२०20-/प्र.क्र.43/फ-११, वदनाांक .15/06/२०20 सोबतचे वववरर्पत्र
अ.क्र.

१

तयार करण्यात

एकूर् ववक्री

ववक्रीतून वसूल

वशल्लक

आलेल्या एकूर्

झालेल्या रोपाांची

झालेली रक्कम

राहीलेल्या

रोपाांची सांख्या

सांख्या

(रुपये हजारात)

रोपाांची सांख्या

(लाखात)

(लाखात)

२

३

(लाखात)
४

५

उप वनसांरक्षक / ववभागीय वन अवधकारी,
सामावजक वनीकरर् ववभाग.
वजल्हा ...............
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शासन वनर्णय क्रमाांकः साववव-२०20/प्र.क्र.४3/फ-११,

रोप मागर्ी पत्र / अजण
प्रवत,
उपवनसांरक्षक / ववभागीय वन अवधकारी,
प्रादे वशक ववभाग/ सामावजक वनीकरर् ववभाग,

.......................वजल्हा
ववर्षय :- इतर शासकीय यांत्रर्ाद्वारे वृक्ष लागवडी करीता मोफत रोपाांचा परवठा
होर्ेबाबत.
महोदय,
मी......................................................................................................पदनाम..........

...............................वजल्हा यांत्रर्ाप्रमख...........................प्रमावर्त करतो की, शासन वनर्णयानसार
वृक्ष लागवडीसाठी आमच्या ..................यांत्रर्ेस.............................एवढया वठकार्ी---------एवढे खडडे
खोदू न ठे वलेले आहे त. तरी वृक्ष लागवडीसाठी ----------रोपाांची गरज आहे .
१) सदर रोपे शासकीय दरात घेण्याकरीता आमच्या यांत्रर्े जवळ रोपलागवडीकरीता अनदान उपलब्ध नाही.
२) सदर रोपे खरे दी करीता आम्ही /इतर स्त्रोतातून प्रयत्न केला परां त वनधी उपलब्ध झालेला नाही.
३) आमच्याकडे कायालय खचण व इतर वकरकोळ खचाकवरतासद्धा अनदान उपलब्ध नाही.
करीता आम्हाला लागर्ारी...........................रोपे मोफत उपलब्ध करुन दे ण्यात यावे ही ववनांती.
उपलब्ध रोपे स्वतांत्र नोंदवहीमध्ये नोंद घेतली जातील व ववरष्ट्ठ कायालयास याबाबत कळववण्यात
येईल.
आपला,

वदनाांक
स्थान

सही
नाव
पदनाम
वजल्हा
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