
नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका 
व शहर लवकास प्रालिकरणे याचं्या  क्षते्रात  आलण 
ग्रामीण भागात “अटि आनंदवन घन वन 
प्रकल्प” कायान्व त करण्याबाबत.  

 

 
 

           महाराष्ट्र शासन 
                 महसूि व वन लवभाग 
      शासन लनणणय क्रमाकं :-सावलव-2019/प्र.क्र.3/फ-11 

               मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
               मंत्रािय, मंुबई-४00 032. 

   लदनाकं : 25 जून, 2019 

प्रस्तावना : - 
 

    राज्यातीि वनक्षते्र व वनेतर  क्षते्रावरीि  वृक्षाच्छादन 20 टक्केवरून 33 टक्केपयंत नेण्यासाठी 
हलरत महाराष्ट्र प्रकल्प राबलवण्यात येत आहे. राज्यातीि 50 कोटी वृक्षारोपण कायणक्रमातगंत लद. 1 जुि ै
2019 ते 30 सप्टेंबर 2019 या तीन मलह्याचं्या कािाविीत 33 कोटी वृक्ष िागवडीचे उलिष्ट्ट लनलच त 
करण्यात आिे आहे.  
 

      राज्यातीि वृक्षाच्छादन 33 टक्केपयंत नेण्यासाठी, शहरी आलण ग्रामीण भागात प्रदूषणावर मात 
करुन आरोग्यदायी वातावरण व पयावरण लनर्ममती करण्यासाठी दरवषी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष िागवड व 
संगोपन कायणक्रम सुरू ठेवावा िागेि. 
 

            प्रस्तालवत वृक्ष िागवड व संगोपन कायणक्रम लनरंतरपणे पुढे सुरु राहण्यासाठी शहरी आलण काही 
लठकाणी ग्रामीण भागात  असिेिी मोकळया जागांची कमतरता पाहता अ्य पयाय वापरुन वृक्षाच्छादन 
वाढलवणे अत्यंत गरजेचे आहे.  
 

            जगामध्ये सवणच क्षेत्रामध्ये प्रयोगशीितेतून नवनवीन तंत्राचा लवकास होत आहे. उपिब्ि कमी 
क्षते्रामध्ये जास्त वृक्षाचंे आवरण आलण घन वन (Dense Forest) लनमाण करण्याचा प्रयोग जपानमध्ये  
श्री.लमयावाकी या वनस्पती शास्त्रज्ञाने सुरू केिा.  भारतामध्ये बंगिोर, हैद्राबाद इ. लठकाणी हा प्रयोग 
यशस्वीपणे राबलविा आहे.  तसेच राज्यात जािना, औरंगाबाद, हहगोिी, बीड, िातूर, पुणे, जळगाव 
अशा लजल््ामंध्ये लवशेषत: वन लवभाग तसेच सामालजक वनीकरणाचं्या जागावंर प्रायोलगक तत्वावर 
गेल्या दोन वषांपासून घन-वन वृक्ष िागवड अल्प प्रमाणावर घेण्यात आिी आहे. आनंदवन, वरोरा, 
लजल्हा- चंद्रपूर येथीि महारोगी सेवा सलमतीचे जलमनीवर  हा प्रकल्प उत्तमलरतीने लवकलसत केिा आहे.  
सदर बाबी लवचारात घेऊन राज्यामध्ये घन-वन प्रकल्प  हाती घेण्याची बाब शासनाच्या लवचारािीन होती. 
 

शासन लनणणय :- 
 

प्रस्तावनेत नमूद केििी प्रार्श्णभमूी लवचारात घेऊन, लमयावाकी घन वन प्रकल्पाची संकल्पना व  
राज्यातीि हवामान, स्थालनक पलरनस्थती, पावसाचे प्रमाण, पाण्याची उपिब्िता इत्यादी बाबीं िक्षात 
घेऊन त्यास अनुरूप घन वन प्रकल्प “अटि आनंदवन घन वन प्रकल्प” या नावं ेशहरी आलण ग्रामीण 
भागामध्ये कायान्वत करण्यास  शासन मा्यता देण्यात येत आहे. 
 

१.0    योजनेचा उिेश  :-  

१)  शहरी भागातीि जागेची कमतरता लवचारात घेऊन छोटया क्षते्रात मोठया प्रमाणावर 
वृक्ष िागवड करणे. 
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२)  रोपवनास जैलवक पदाथण, सेंद्रीय खते,पाणी अशा पुरक संसािनाची जोड देवून कमी    
कािाविीत रोपाचंी चागंिी व जिद वाढ सािणे, लजवतं रोपाचंी टक्केवारी जास्तीत 
जास्त राखणे. 

३)    शहरी भागात वृक्षराजी वाढवून लवलवि प्रदूषणावंर लनयंत्रण करणे. 
 

2.0   “अटि आनंदवन घन वन प्रकल्पाची” अमंिबजावणी :- 

  राज्यात २०१९ मिीि पावसाळ्यापासून वृक्ष िागवडीची सदर संकल्पना राबलवण्यात 
यावी.   

1.   शहरी भागातीि शासकीय मािकीची कायािये, लवश्रामगृहे,  वनक्षते्र, उद्यानातीि 
लवलशष्ट्ट भाग, स्मृती  वने, नाना-नानी पाकण   व शहरामध्ये उपिब्ि असिेल्या व योग्य 
अशा कोणत्याही लठकाणी हा प्रकल्प कायान्वत करण्यात यावा.  

2.     त्याचबरोबर, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या क्षते्रातीि शासकीय जागांवर, उत्तमराव 
पाटीि जैवलवलविता उद्याने, एम.आय.डी.सी. क्षते्र, मोठ्या शैक्षलणक संस्थाचा पलरसर,  
िातूर व उस्मानाबाद लजल्हयातीि भकंुपामुळे बालित झािेल् या व नंतर पनुवणसन 
झािेल्या गावठाणाच्या क्षेत्रावर आलण इतर कोणत्याही योग्य आलण उपिब्ि जागावंर 
हा प्रकल्प हाती घेता येईि. 

 3.      सदर योजनेसाठी नगरपालिका, नगरपंचायती आलण महानगरपालिका व शहर लवकास  
प्रालिकरणे त्याचं्याकडीि रोपवालटकामंिून रोपाचंी उपिब्िता करतीि.  

 4.     नागरी स्थालनक स्वराज्य संस्थानी मागणी केल्यास  आवश्यक असिेिी रोपे सामालजक 
वनीकरण व वन लवभागाच्या रोपवालटकेमिून  वन महोत्सव कािाविीत सवितीच्या 
दरात उपिब्ि करून देण्यात येतीि.  मात्र वृक्षाचं्या स्थालनक प्रजातींचाच वापर करणे 
बंिनकारक राहीि.  

5.     शहरी भागाव्यलतलरक्त अ्य लठकाणी सामालजक वनीकरणामाफण त प्रत्येक लजल्हयात 
उत्तमराव पाटीि जैवलवलविता उद्यानात 10 X10 मीटर क्षते्रात प्रात्यालक्षक क्षते्र म्हणनू 
सदर प्रकल्प राबलवता येईि. 

  6.    ज्या लवभागात ही योजना राबलवण्यात येईि त्या लवभागाचे संबंलित सक्षम अलिकारी 
सदर प्रकल्पास तालंत्रक व प्रशासकीय मंजूरी  देतीि. 
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7.       स्थालनक स्वराज्य संस्था, शहर लवकास प्रालिकरणे, एमआयडीसी आलण इतर यंत्रणानंा 

सदर प्रकल्प अंमिबजावणीमध्ये तालंत्रक व अ्य सहाय्य तसेच मागणदशणन वन  

लवभागामाफण त आवश्यकतेनुसार उपिब्ि करुन लदि ेजाईि. 

8.     पाण्याचा आर्श्ालसत स्त्रोत उपिब्ि असेि त्या लठकाणी ही योजना राबलवण्यात यावी. 
 

 

   3.0  आर्मथक तरतूद: -  

       या प्रकल्पासाठी खािीि स्त्रोतातून लनिी वापरता येईि.  

१. स्थालनक नागरी स्वराज्य संस्थाकंडे आलण शहर लवकास प्रालिकरणाकडे स्वत:च्या 

उत्पन्नातून तसेच वृक्ष िागवडीसंबंिातीि लवलवि योजनेतून उपिब्ि होणारा लनिी.   

२. शासन लनणणय महसूि व वन लवभाग क्र.सावलव-२०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-1१, 

लद.२५.०७.२०१८ अ्वय ेवृक्षारोपण आलण संगोपनासाठी प्रत्येक प्रशासकीय लवभागांना ०.५ 

टक्के मयादेत उपिब्ि होणारा लनिी.     

३.  सामालजक दालयत्व लनिी ( CSR Funds).  

4.  डीपीसी, खाण लवकास लनिी, आमदार/खासदार लनिी आलण अ्य इतर कोणत्याही 

स्त्रोतातून उपिब्ि होणारा लनिी. 
 

 

4.0       सदर प्रकल्प राबलवण्यासाठी नमूना अंदाजपत्रकाबंाबत स्वतंत्रलरत्या कळलवण्यात येईि. 
 

5.0   सदर शासन लनणणय मा. मंत्रीमंडळाच्या लद.20 जून 2019 रोजी झािेल्या बैठकीत 

लमळािेल्या मा्यते नुसार  आलण नगर लवकास लवभागाच्या सहमतीने तसेच  लनयोजन लवभागाचा  

अनौपचारीक संदभण क्र 38/1475  लद.04.02.2019 अ्वये आलण लवत्त लवभागाच्या अनौपचारीक 

संदभण क्र. मंमंप्र-13/ व्यय10 लद. 15.06.2019 अ्वये लमळािेल्या सहमतीनुसार लनगणलमत 

करण्यात येत आहे.  
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6.0    सदर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपिब्ि 
करण्यात आिा असून त्याचा संकेताकं 201906251649047719 असा आहे. हा शासन लनणणय 
लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षालंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

             महाराष्ट्राचे राज्यपाि याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
   
                                 ( वीरे्द्र लतवारी )  
                                   अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रािय) 
प्रत, 

1. मा. लवरोिी पक्षनेता, लविान पलरषद / लविानसभा, महाराष्ट्र लविानमंडळ सलचवािय, मंुबई. 
2. सवण स्माननीय लविानसभा, लविान पलरषद व ससंद सदस्य. 
3. मा. मुख्य सलचव. 
4. मा. राज्यपाि महोदयांच ेसलचव, राजभवन, मंुबई. 
5. मा. मुख्यमंत्रयांच ेप्रिान सलचव.  
6. अपर मुख्य सलचव (लनयोजन), लनयोजन लवभाग. 
7. प्रिान सलचव (लवत्त), लवत्त लवभाग. 
8. प्रिान सलचव (नगर लवकास ), नगर लवकास लवभाग. 
9. सवण प्रशासकीय लवभागांचे अप्पर मुख्य सलचव/ प्रिान सलचव/सलचव. 
10. सवण मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सलचव / स्वीय सहायक.  
11. प्रिान मुख्य वनसरंक्षक,  (वनबि प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य,नागपरू. 
12. प्रिान मुख्य वनसरंक्षक, सामालजक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
13. व्यवस्थापकीय संचािक, वन लवकास महामंडळ, नागपरू.    
14. सवण प्रिान मुख्य वनसरंक्षक. 
15. प्रिान मुख्य वनसरंक्षक (अथणसंकल्प, लनयोजन व लवकास), महाराष्ट्र राज्य,  नागपरू. 
16. सवण अप्पर प्रिान मुख्य वनसरंक्षक. 
17. सवण लवभागीय आयकु्त (महसिू). 
18. सवण लजल्हालिकारी.  
19. सवण मुख्य कायणकारी अलिकारी, लजल्हा पलरषद. 
20. सवण महानगरपालिकाचंे आयकु्त. 
21. संचािक, नगर प्रशासन सचंािनािय, वरळी , मंुबई. 
22. सवण मुख्य वनसरंक्षक (प्रादेलशक). 
23. सवण उप वनसरंक्षक (प्रादेलशक). 
24. वनसंरक्षक, सामालजक वनीकरण वृत्त, कोकण ठाणे, पणेु, नालशक, औरंगाबाद, अमरावती,  नागपरू . 
25. सवण प्रशासकीय लवभागांचे लवभाग प्रमुख. 
26. सवण मुख्यालिकारी, नगरपालिका/ नगर पचंायत. 
27. सवण लवभागीय वन अलिकारी, सामालजक वनीकरण लवभाग, (सवण लजल्हे) 
28. महािेखापाि, (िेखापरीक्षा / िेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1 व 2 , मंुबई व नागपरू, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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29. सवण लजल्हा कोषागार अलिकारी,  
30. अलिदान व िेखा अलिकारी, मंुबई -400 032. 
31. सवण महामंडळे / मंडळे, शासकीय  उपक्रम. 
32. लनवासी पलरक्षा िेखा अलिकारी,मंुबई. 
33. लवत्त लवभाग, व्यय-09, अथणसकंल्प- 06  मंत्रािय, मंुबई-32. 
34. कायासन अलिकारी, फ-2,फ-7,महसूि व वन लवभाग, मंत्रािय, मंुबई-32. 
35. कायासन अलिकारी, ब-1,महसूि व वन लवभाग, मंत्रािय, मंुबई-32. 
36. सह सलचव/उप सलचव/अवर सलचव (सवण), महसूि व वन लवभाग, मंत्रािय, मंुबई-32. 
37. लनवडनस्ती/फ-11. 

 
      ********************** 
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