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सं ि भफ :- महसूल व वन णवभाग, मंत्र ालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.एर्एलडी1012/प्र.क्र.203/र्-10, णिनांक 01/12/2012
पणरपत्रक :राष्ट्रीय वन णनती,१९८८ मध्ये णनणनर्दिष्ट्ट केल्यानू सार एकूि भौगोणलक क्षेत्र ाच्या ३३ टक्के
एवढे क्षेत्र वनाच्छािनाखाली असिे आवश्यक आहे . तथाणप, सिय:स्स्थतीत राज्याचे र्क्त सुमारे
२० टक्के क्षेत्र वनाच्छिनाखाली आहे . वस्तुत: वनांतगफत असलेले क्षेत्र हे जैव णवणवधते ने लाभलेले
असून , त्याची जोपासना करण्यासाठी अवनत वनक्षेत्र ांचे पुनफ वनीकरि ही काळाची गरज आहे .
यादृष्ट्टीने केंद्र शासनाने सन १९९९ मध्ये वन णवभागाच्या तांणत्रक मागफिशफन ाखाली औद्योणगक
प्रणतष्ट्ठाि व अशासणकय संस्थाच्या मितीने णत्रपक्षीय करारनामा करून अवनत वनक्षेत्र ाचे
पुन वफन ीकरिाबाबत मागफिशफक सूचना जारी केल्या होत्या. केंद्र शासनाच्या सिर मागफिशफक
सूचनांच्या अणधन राहू न राष्ट्रीय वन णनती,१९८८ मध्ये णवणनर्दिष्ट्ट केल्यानू सार ३३ टक्के
वनाच्छिनाचे उदृीष्ट्ट गाठण्या करीता औद्योणगक संस्था, तसेच शासणकय व अशासणकय संस्थाच्या
अणधकाणधक सहभागाने अवनत वनक्षेत्र ांच्या पुनफ वनीकरिाकरीता राज्य शासनाने संिभाधीन
पत्रान्वये णत्रपक्षीय करारनामा करतानाचे णनकष णनणित केले आहे त. सिर णनकषांमध्ये सुध ारिा
करण्याची बाब शासनाच्या णवचाराधीन होती.
सिर पणरपत्रकान्वये शासन अशासकीय संस्था आणि खाजगी क्षेत्र ामार्फत णत्रपक्षीय करार
करुन अवनत वनक्षेत्र ावर वनीकरि करण्याबाबत यापूवी णनणित केलेले णनकष रद्द करीत आहे .
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त्याऐवजवजी यापुढे णत्रपक्षीय करारनामांतगफत अवनत वनक्षेत्र ांच्या पुनफ वनीकरिाचे प्रस्ताव खालील
णनकषांनु सार तपासून संबणधत सणमतीसमोर मान्यते करीता सािर करावेत.
अ.क्र.
1

णनकष
णत्रपक्षीय कराराअंतगफत अशा वन क्षेत्र ांची णनवड केली जाईल, ज्या णठकािी नै सर्दगक
पुन रुत्पत्ती होऊ शकत नाही व ते थे प्रस्ताणवत वनीकरि हे मंजूर कायफ आयोजने त
नमूि केलेल्या उणद्दष्ट्टांशी सुसंगत असतील तसेच र्क्त अवनत वनक्षेत्र
वनीकरिासाठी णनवडले जाईल याबाबत उप वनसंर क्षक यांचे प्रमािपत्र.

2

औद्योणगक संस्थे ने रोपवन योजने कणरता संबंणधत उप वनसंर क्षक पप्रा यांन ी रोपवनाची
तांणत्रक मंजुर ी णिलेल्या योजने नु सारच आवश्यक सवफ णनधी उपलब्ध करुन
िे ण्याबाबत औद्योणगक संस्थे चे संमतीपत्र

3

प्रस्ताणवत वनक्षेत्र ाचा उप वनसंर क्षक यांचा स्थळ णनरीक्षि अहवाल , णनवडलेली वन
जमीन णत्रपक्षीय कराराकणरता वन णवभागाच्या दृष्ट्टीने योय य आहे याबाबतचे प्रमािपत्र,
स्वाक्षरीसह स्थळ नकाशा, प्रस्ताणवत वनीकरिाची जणमन व त्या लगतचे 5 णक.मी.
जवळचे क्षेत्र िशफणविारा नकाशा सोबत जोडिे आवश्यक आहे . सिर क्षेत्र ाचे Geo

reference map सािर केले जातील. या नकाशावर ज्या ज्या कामासाठी जणमनीचा
सध्या वापर होत आहे ते स्पष्ट्टपिे िशफणवले जातील.
4

औद्योणगक संस्थांचे पंजीकरिाची प्रत

5

औद्योणगक संस्था आर्दथक दृष्ट्टीने सक्षम असल्याबाबत औद्योणगक संस्थाचे मागील तीन
णवत्तीय वषाचे ऑडीट सटीर्ीकेट व ताळे बंि

6

करारनाम्यामुळे वन जणमनीवर असलेले स्थाणनक लोकांचे हक्क बाणधत होिार नाहीत
याबाबत औद्योणगक संस्था यांचे प्रमािपत्र

7

ज्या अशासकीय संस्थे मार्फत वनीकरि करण्याचे प्रस्ताणवत आहे त्या अशासकीय

संस्थे ची नोंििी पRegistration प्रमािपत्र व आर्दथक सक्षमते बाबत मागील तीन वषाचे
ऑडीट सटीणर्केट

8

सवफ महानगरपाणलका व नगर पणरषि क्षेत्र ात प्रस्तावीत क्षेत्र (कांिळवन धरुन णकमान

9

सवफ महानगरपाणलका व नगर पणरषिांच्या सीमेपासून 10 णक.मी. चे अंतरात प्रस्तावीत

2.00 हे असावे.

क्षेत्र णकमान 10 हे . असावे.
10

इतर सवफ क्षेत्र ासाठी प्रस्तावीत प्रकल्प क्षेत्र णकमान 25 हे क्टर असावे.

11

प्रस्ताणवत वनक्षेत्र औद्योणगक प्रणतष्ट्ठानाचे प्रकल्पापासून तसेच अशासकीय संस्थे चे
मालकी क्षेत्र ापासून 2 णकमी. अंतराबाहे र असावे हा णनकष रद्द करण्यात येत आहे .
तथाणप, या वनक्षेत्र ावर औद्योणगक प्रणतष्ट्ठान अथवा अशासकीय संस्थे स णवशेष
अणधकार (Exclusive Rights) राहिार नाहीत व हे वनक्षेत्र वन णवभागाचे
िे ख रे ख ीखाली सवांसाठी खु ले असेल.

12

औद्योगीक संस्था व अशासकीय संस्थांन ी वनीकरिाची कामे वन णवभागाचे िे ख रे ख ी
खाली व णनिे शानु सार करावयाची आहे त.
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13

प्रकल्पास मान्यता णमळाल्यानं तर अशासकीय संस्थे ने 1 वषाचे आत कामास सुरुवात
करावी व वनीकरिाचे संपूिफ काम 2 वषात पूिफ करावे.

14

वनीकरि झालेनं तर णतस-या वषी णजवंत रोपांचे प्रमाि णकमान 50 % असिे आवश्यक

15

ज्या अशासकीय संस्थांकडे रोपवाटीका व रोपवनाचा कामाचा अनु भव असेल अशाच

आहे . त्यापेक्षा प्रमाि कमी असलेस णत्रपक्षीय करार रद्द होिेस पात्र राहील.
अशासकीय संस्थे ची णनवड खालील णनकषांवर करावी.

1 अशासकीय संस्थे स प्रस्तावीत वनीकरि क्षेत्र ा इतक्याच क्षेत्र ावरील वनीकरिाचा
पूवफ अनु भव असावा व प्रस्तावीत क्षेत्र 20 हे . पेक्षा जास्त असलेस णकमान 20 हे .
क्षेत्र ावर वनीकरिाचा अनु भव असिे आवश्यक राणहल. तथाणप, सिर बाबत सणमतीचा
णनिफय अंणतम असेल.

2 अशासकीय संस्था यांन ी ज्या औद्योणगक संस्था ककवा कोिते ही प्रणतष्ट्ठानासाठी
वाणनकी क्षेत्र ामध्ये केलेले कामाबाबत प्रमािपत्र व कामाचे छायाणचत्र
3 संयुक्त वन व्यवस्थापन सणमत्यांन ा (JFMC) त्यांचे कायफक्षेत्र ात णत्रपक्षीय करारामध्ये
अशासकीय संस्था काम करिेस मान्यता िे ण्यात यावी व त्यासाठी आवश्यक णनधी
औद्योगीक संस्थांन ी या सणमत्यांकडे थे ट वगफ करावा.
16

णत्रपक्षीय कराराअंतगफत क्षेत्र ाचे संर क्षिासाठी उप वनसंर क्षक हे व्यस्क्तश: जबाबिार
राहतील. या क्षेत्र ावर अणतक्रमि अथवा वने त्तर कामे होिार नाहीत याबाबत त्यांन ी
िक्षता घ्यावी.

17

या क्षेत्र ात योय य आकाराचे र्लक बसवून त्यावर ही मालमत्ता वन णवभागाची
असल्याचे व औद्योणगक संस्था / अशासकीय संस्था यांन ा र्क्त वनीकरि करण्यास
परवानगी िे ण्यात आली असल्याचे नमूि करावे.

18

णत्रपक्षीय करारांतगफत वनीकरि क्षेत्र ात औद्योणगक संस्था / अशासकीय संस्थांन ी
कोिते ही बांध काम करु नये.
सिर

शासन

पणरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201506261159120519 असा
आहे . हा आिे श णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांणकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानु सार व नावाने .

Chandrashekhar D
Tarange

Digitally signed by Chandrashekhar D Tarange
DN: CN = Chandrashekhar D Tarange, C = IN,
S = Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Revenue & Forest
Date: 2015.06.26 12:03:00 +05'30'

पचं द्र शे ख र तरं गे
कक्ष अणधकारी

महसूल व वन णवभाग
प्रत:1. प्रधान सणचव पउद्योग णवभाग , मंत्र ालय, मुंबई.
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2. प्रधान सणचव पनगर णवकास णवभाग , मंत्र ालय, मुंबई.
3. प्रधान मुख्य वन संर क्षक (वनबल प्रमुख ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
4. अपर प्रधान मुख्य वनसरं क्षक तथा केद्रस्थ अणधकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
5. सवफ मुख्य वनसंर क्षक/उपवनसरं क्षक
6. मा. मंत्र ी (वने ) यांचे खाजगी सणचव, मंत्र ालय, मुंबई
7. मा. सणचव पवने यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन णवभाग, मंत्र ालय, मुंबई
8. णनवडनस्ती र्-10.
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