
           
 

                                                                                                                                                                                                                                                        
“वृक्षांची जोपषसनष हीच ननसगाची उपषसनष” यष      
योजनेंतगगत ग्रषमपांचषयत क्ते्रषमध्ये 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, 

म ांबई- 400 001 
नदनषांक: -16 मषचग, 201८. 

प्रस्तषवनष : 
     जषगनतक उष्ट्णतषपमषनषत सषतत्यषने होणषरी वषढ, हवषमषन आनण ऋतू बदल, द ष्ट्कषळ,  पषण्यषच े

द र्भभक्,  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 कषयगक्रमषच े
लोकचळवळीत रूपषांतर होण्यषसषठी समषजषतील प्रत्येक घर्क, व्यक्ती, क रू्ांब यषांचष यषमधील  सहभषग 
अनतशय महत्वपूणग आहे. 

  यष अन षांगषने  म . पो. रषनमळष, तष. खेड (रषजग रूनगर), नज. प णे यष गषवषतील ग्रषमस्थषांकडून 
जन्म, नववषह आनण देवषज्ञष  यष अनवस्मरणीय प्रसांगषांच्यष नननमत्तषने लोकसहभषगषतून वृक् लषगवडीचष 
कषयगक्रम ग्रषमपांचषयतींच्यष मषध्यमषतून हषती घेतलष जषतो. वर नमूद प्रसांगषांच्यष नननमत्तषने प्रत्येक क रू्ांबषतील 
घरषच्यष आजूबषजूलष, मोकळ्यष जषगेत, परसबषगेत ककवष शेतीच्यष बषांधषवर फळझषडषांची रोपे लषवून 
आपल्यष नप्रय व्यक्तीची आठवण दीघगकषळषसषठी जपली जषते. अशष उपक्रमषतून रषनमळष हे गषव नहरवगेषर 
आनण पयावरण समृध्द होण्यषस मोठष हषतभषर लषगलष आहे.  त्यषचबरोबर क र् ांबषनष कषयमस्वरूपी उत्पन्नषच े
सषधन ननमाण झषले आहे. देशषतील अनेक लोक हे नहरवगेषर गषव पषहण्यषसषठी भरे्ी देतषत.   

रषज्यषतील वनक्ते्र 20 र्क्केवरून 33 र्क्केपयंत नेण्यषसषठी “हनरत महषरषष्ट्र” हष महत्त्वषकषांक्ी 
उपक्रम रषज्यषमध्ये रषबनवण्यषत येत आहे.  महषरषष्ट्र रषज्यषलष नहरवगेषर आनण स रनक्त पयावरणषच्यष नदशेने 
नेण्यषसषठी रषनमळष ग्रषमपांचषयतीच्यष धतीवर सवग ग्रषमपांचषयत क्ते्रषांमध्ये  वृक् लषगवडीचष व्यषपक कषयगक्रम 
हषती घेण्यषबषबतचष प्रस्तषव शषसनषच्यष नवचषरषधीन होतष. 

 

शषसन ननणगय :  

रषज्यषतील वनक्ते्र 20 र्क्केवरून 33 र्क्केपयंत नेण्यषसषठी “हनरत महषरषष्ट्र” ह्यष महत्त्वषकषांक्ी 
उपक्रमषांतगगत  रषज्यषतील प्रत्येक ग्रषमपांचषयत क्ते्रषमध्ये “वृक्षांची जोपषसनष हीच ननसगाची उपषसनष” ही 
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योजनष लषगू करण्यषसषठी मषन्यतष देण्यषत येत आहे.  सदर योजनष  ग्रषमपांचषयतींमषफग त रषबनवली जषईल.  
यष योजनेंतगगत वृक् लषगवडीबषबत खषलीलप्रमषणे कषयगवषही करण्यषत यषवी. 

1) श भचे्छष वृक्:- वषगभरषत गषवषत जन्मषलष येणषऱ्यष बषलकषांच्यष जन्मषचे स्वषगत सांबांनधत 
क रू्ांबषलष फळझषडषांची रोपे देऊन करण्यषत यषव.े  अशी क रू्ांब े त्यष झषडषांनष आपल्यष 
बषळषप्रमषणे जीव लषवून त्यषचे सांवधगन करतील, असे अपेनक्त आहे. 

2) श भमांगल वृक्:- दरवषी गषवषतील ज्यष तरूणषांचे नववषह होतषत, त्यषांनष फळझषडषांची रोपे देऊन 
श भषशीवाद द्यषवते. 

3) आनांदवृक्:-दरवषी गषवषतील जे नवद्यषथी दहषवी व बषरषवी पनरक्ष उत्तीणग होतील,गषवषतील 
ज्यष तरुण / तरुणींनष नोकऱ्यष नमळतील आनण गषवषतील  जे उमेदवषर नवनवध 
ननवडणकूषांमध्ये नवजयी होतील, अशष आनांदषच्यष क्णी त्यषांनष फळझषडषांची रोपे देऊन प ढील 
वषर्चषलीसषठी श भषशीवाद द्यषवते. 

4) मषहेरची झषडी:- गषवषतील ज्यष कन्यषांचे नववषह वषगभरषत होतषत त्यष सषसरी गेलेल्यष असतषत. 
त्यषांनष सषसरी जषवून झषडषचे रोप देणे अवघड असते.  म्हणनू यष नववषनहत कन्यषांच्यष मषहेरच्यष 
लोकषांनी फळझषडषांची रोपे देऊन त्यषांनष श भनशवाद द्यषवते.  आपल्यष लेकीप्रमषणेच मषयष 
देऊन त्यष झषडषची सांबांनधत क र् ांब सांगोपन करतील, असष नवश्वषस आहे. 

5) स्मृती वृक्:- एखषद्यष गषवषमध्ये  ज्यष व्यक्तींचे वषगभरषमध्ये ननधन होते, त्यष क रू्ांबषलष 
फळझषडषचे रोप देऊन श्रध्दषांजली अपगण करण्यषत यषवी.  सदर क र् ांब झषडषच्यष रूपषने 
आपल्यष नप्रय व्यक्तीच्यष स्मृतींचे जतन करतील. 

 

  रोपषांची उपलब्धतष:- वरील उपक्रम रषबनवण्यषसषठी समषजषतील पयावरण पे्रमी व्यक्ती, दषनशूर लोक 
आनण सीएसआर यषांच्यषकडून देणगी रूपषने फळझषडे नमळवतष येतील. तसेच वन, सषमषनजक 
वनीकरण आनण एफडीसीएम यषांच्यषमषफग त देखील वनमहोत्सव कषलषवधीत सवलतीच्यष दरषने रोपषांची 
उपलब्धतष करून घेतष यईेल.  यषनशवषय खषसगी रोपवषनर्कषांमधून देखील रोपषांची उपलब्धतष होऊ 
शकेल. यषसषठी आवश्यक असणषरष ननधी ग्रषमपांचषयतींनी त्यषांच्यषकडे उपलब्ध होणषऱ्यष उत्पन्नषच्यष 
स्त्रोतषतून भषगवषवष.तसेच ग्रषमपांचषयतीच्यष ग्रषम ननधीमधून देखील हष खचग भषगनवण्यषस ननधी उपलब्ध 
करून घेतष येईल. 

 

    रोपषांच्यष वषर्पषचष कषलषवधी:- मषगील वषाचष नद. 1 ज लै ते  चषलू वषाचे 30 जून हे वषग गृनहत धरून 
जन्म, नववषह आनण देवषज्ञष यष प्रसांगषांचे औनचत्य सषधून नकती झषडषांची रोपे वषर्षव ेलषगतील, यषचष 
अांदषज ग्रषमपांचषयतींनी घ्यषवष. त्यषन सषर नद. 1 ज लै रोजी वषातून एकदषच रोपषांचे वषर्प करण्यषत 
यषव.े 
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 वृक्कदडी:- वर नमूद केल्यषप्रमषणे रोपषांचे वषर्प करण्यषपूवी वृक्कदडी कषढण्यषत यषवी.  ग्रषमस्थ आनण 
शषलेय नवद्यषथी यषांनष वृक्कदडीमध्ये मोठ्यष सांख्येने सहभषगी करून घ्यषव.े 

 

 रोपषांचे वषर्प व वृक् लषगवडीची नोंद:- नद. 1 ज ल ैरोजी सभषस्थषनी वृक्कदडी आल्यषनांतर मषन्यवरषांच्यष 
हस्ते रोपषांचे वषर्प करण्यषत यषव.े रोपषांचे वषर्प करण्यषपूवी ज्यष क र् ांबषत रोपषांचे वषर्प करषवयषच े
असेल, त्यषांनष नकमषन 4 ते 6 नदवस आधी र्ोकन नदल ेजषव.े  त्यषम ळे कमी वळेषत  
व्यवस्स्थतनरत्यष रोपषांचे वषर्प होऊ शकेल. तसेच सांबांनधत क रू्ांबषांनी अशी झषडे नद. 1 ज लै ते 7 ज ल ै
यष कषलषवधीत लषवल्यषबषबत योग्य ती नोंद ग्रषमपांचषयत रनजस्र्रमध्ये वृक् नोंदवहीमधील फॉमग 
क्र. 33 मध्ये  ठेवषवी. 
पयावरण प्रनतज्ञष:- पयावरण सांवधगन आनण स रनक्ततेबषबत सषम दषनयक प्रनतज्ञष घेतली जषवी. 

              वर नमूद स खद :खषच्यष प्रसांगी गषवषतील ग्रषमसेवक / सरपांच यषांनी सांबांनधत क र् ांनबयषांची भरे्    
      घेऊन प्रसांगषन रुप त्यषांचे अनभनांदन ककवष सषांत्वन करषव.े   
            वरीलप्रमषणे योजनष रषबवून क रू्ांबषतील स ख द :खषची आठवण वृक्षरोपण, सांरक्ण, देखभषल व   
       सांवधगनषद्वषरे जपणे आनण त्यषतून समृध्द पयावरण ननर्भमतीच्यष नदशेने कषम केले जषव.े 
            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 आदेश नडजीर्ल स्वषक्रीने सषक्षांनकत करून कषढण्यषत येत आहे. 

महषरषष्ट्रषचे रषज्यपषल यषांच्यष आदेशषन सषर व नषवषने. 

  

 
 
 
 
 
                  (  असीम ग प्तष )  

                 सनचव, महषरषष्ट्र शषसन 
 
प्रत:- 

1. मष.म ख्य सनचव. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मष. म ख्यमांत्र्यषचे अप्पर म ख्य सनचव. 
3. सवग प्रशषसकीय नवभषगषांचे अप्पर म ख्य सनचव / प्रधषन सनचव /सनचव. 
4. प्रधषन म ख्य वनसांरक्क (वनबल प्रम ख), महषरषष्ट्र रषज्य, नषगपूर. 
5. प्रधषन म ख्य वनसांरक्क (सषमषनजक वनीकरण), महषरषष्ट्र रषज्य, प णे. 
6. सवग नवभषगीय आय क्त.  
7. सवग नजल्हषनधकषरी. 
8. सवग म ख्य कषयगकषरी अनधकषरी, नजल्हष पनरषद. 
9. सवग आय क्त, महषनगरपषनलकष 
10. प्रधषन म ख्य वनसांरक्क तथष व्यवस्थषपकीय सांचषलक, महषरषष्ट्र वन नवकषस महषमांडळ 

मयानदत,नषगपूर. 
11. प्रधषन म ख्य वनसांरक्क, (उत्पषदन व व्यवस्थषपन), व 50 कोर्ी वृक् लषगवड कषयगक्रमषचे 

नोडल अनधकषरी,  नषगपूर. 
12. सवग प्रधषन म ख्य वनसांरक्क. 
13. अपर प्रधषन म ख्य वनसांरक्क (मषनहती तांत्रज्ञषन व धोरण), महषरषष्ट्र रषज्य, नषगपूर. 
14. अपर प्रधषन म ख्य वनसांरक्क (अथगसांकल्प, ननयोजन व नवकषस), महषरषष्ट्र रषज्य, नषगपूर. 
15. अपर प्रधषन म ख्य वनसांरक्क (म ख्यषलय), सषमषनजक वनीकरण, पूणे. 
16. सवग अप्पर प्रधषन म ख्य वनसांरक्क. 
17. सवग प्रशषसकीय नवभषगषांतगगत नवभषग प्रम ख. 
18. सवग म ख्य वनसांरक्क (प्रषदेनशक). 
19. सवग प्रकल्प सांचषलक व म ख्य वनसांरक्क (वन्यजीव). 
20. सवग  वनसांरक्क,सषमषनजक वनीकरण. 
21. सवग उप वनसांरक्क (प्रषदेनशक). 
22. सवग म ख्यषनधकषरी,  अ वगग नगरपषनलकष. 
23.  सवग नवभषगीय वनषनधकषरी, सषमषनजक वनीकरण. 
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