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प्रस्तावना:- 

  भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. ५०% पेक्ा जास्त लोक खेडयात राहतात आवण शेतीवर 
उपजीववका भार्वतात. शेतक-याूंच्या घराजवळ परसदारी वरकामी जार्ा उपलब्ध असते. तसचे 
शेतामधील बाूंधावर झाडे लावण्यासाठी देखील जार्ा उपलब्ध असते.  त्यावशवाय शेतकऱयाूंची खाजर्ी 
पडीक जमीन वृक् लार्वडीखाली उपलब्ध होऊ शकते. 

 भौर्ोवलक क्ते्राच्या ३३% क्ते्र वनाच्छावदत करण्यासाठी वन ववभार्ाकड न नवनवीन योजना 
वनयवमतपणे राबववण्यात येत आहेत.  या योजनाूंमध्ये नार्वरकाूंचा सवक्रय सहभार् असावा, यासाठी 
सामान्य लोकाूंच्या सामावजक र्रजाूंचे भान ठेव न सदर योजना तयार केल्या जातात. या पार्श्गभ मीवर 
सध्या अत्यूंत महत्वाचा प्रश्न म्हणजे लोकसूंख्या वाढ आवण स्त्री भ्र णहत्या. या बाबत सामावजक 
जनजारृ्ती आवश्यक आहे.     

ववैर्श्क तापमान वाढीचे सूंकट, त्यामुळे वनसर्ामध्ये झालेले मोठे फेरबदल, ऋत बदलामुळे 
पावसाचा  लहरीपणा, र्ारपीट/ वादळ / अवकाळी पाऊस/ ढर्फुटी/ अवतवृष्ट्टी/ महाप र अशा 
नैसर्गर्क आपत्तींमध्ये झालेली वाढ, वाढते प्रद षण इत्यादी कारणाूंमुळे पयावरणाचे सूंतुलन आवण  
जैवसृष्ट्टीची स्स्िरता (Ecological  Stability) यामध्ये  सातत्याने बदल होत आहेत.  यावर  प्रभावी  
उपाययोजना  म्हण न  मोठया प्रमाणात  वृक् लार्वड करण्यावशवाय पयाय नाही, हे जार्वतक स्तरावर 
मान्य झाले आहे.   त्यासाठी  ववववध माध्यमात न राज्यातील  वन क्ते्र व वृक्ाच्छादन वाढववण्यासाठी वन 
ववभार्ाचे सातत्याने प्रयत्न  सुरु आहेत.  

वाढत्या लोकसूंख्येचा ववचार करता पयावरण सूंवधगनाच्या दृष्ट्टीने  समाजातील सवग घटकाूंचा 
कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात सहभार् घेऊन  जास्तीत जास्त झाडे लावणे अपेवक्त आहे.  या सवग 
बाबींचा ववचार करुन “ कन्या वन समृध्दी ” ही योजना सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन होता.     

शासन वनणगय :- प्रस्तावनेत नम द बाबी ववचारात घेऊन “कन्या वन समृध्दी”  ही योजना सुरु करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे.   
 

 

योजनेचा उदे्दश :- 
१) वनक्ते्राव्यवतवरक्त जास्तीत जास्त वनेत्तर क्ते्र वनाखाली आणणे. 
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२)  ज्या कुट ूंबामध्ये मुलर्ी जन्माला येईल अशा शेतकरी दाम्पत्याूंला 10 रोपे ववनाम ल्य देऊन  
प्रोत्सावहत करणे.   

३)  पयावरण, वृक् लार्वड व सूंर्ोपन आवण  सूंवधगन, जैवववववधता इत्यादी बाबत सध्याच्या आवण 
भावी वपढीमध्ये  आवड आवण रुची वनमाण करणे. 

४)  अशा योजनेमध न मुलर्ा आवण मुलर्ी समान अस न मवहला सक्मीकरण आवण सबलीकरण 
यासाठी सामावजक सूंदेश देणे.  तसेच मुलींच्या घटत्या सूंख्येवर अशा योजनाूंद्वारे काही 
प्रमाणात वनयूंत्रण वमळववणे.     

 

योजनेचे स्वरुप :- 
 

१)  सदर योजनेच्या लाभाकवरता शेतकरी कुटुूंबात जन्म झालेल्या  मुलीच्या पालकाूंनी मुलीचा 
जन्म झाल्यानूंतर सूंबूंवधत ग्रामपूंचायत या वठकाणी मुलीच्या नावाची नोंद  केल्यानूंतर सूंबूंवधत 
ग्रामपूंचायतीकडे वववहत नमुन्यात अजग करावा. अजाचा नमुना सोबत जोडला अस न वन 
ववभार्ाकड न ग्रामपूंचायतींना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.   

2)      ज्या शेतकरी दाूंपत्यास मुलर्ी होईल त्या शेतकरी दाूंपत्याने मुलीसाठी वतच्या जन्मानूंतर 
येणाऱया  पवहल्या पावसाळयात वद. 1 ते 7 जुलै या कालावधीत १० झाडे लावण्याची सूंमती 
वववहत नमुन्यातील अजात दशगवावी.  

3)  अजामध्य ेमुलीचे सूंप णग नाव, पालकाचे सूंप णग नाूंव, सूंपकासाठी सूंप णग पत्ता व आधार काडग नूंबर 
इत्यादीचा उल्लेख करावा. 

4)  मुलीच्या जन्मानूंतर येणाऱया पवहल्या पावसाळयाप वी वृक्ारोपणासाठी १० खडे्ड खोद न तयार 
ठेवावते. 

5)  नजीकच्या सामावजक वनीकरण ववभार्ाच्या रोपवावटकेत न 10 रोपे ववनामुल्य 
ग्रामपूंचायतीमाफग त वदली जातील.   त्यामध्ये 5 रोप ेसार्ाची/सार्वान जडया, 2 रोप ेआूंबा,  
1 फणस, 1 जाूंभ ळ आवण 1 चचच इत्यादी भौर्ोवलक पवरस्स्ितीनुसार अन्य प्रकारच्या फळाूंच्या 
रोपाूंचा समावशे असेल. 

6)  एकूं दर 10 झाडाूंची लार्वड प णग झाल्यावर लार्वड केलेल्या वठकाणाचे तपशील व 
मोबाईलद्वारे चकवा कॅमेराद्वारे रोपाूंचे फोटो सूंबूंवधत शेतकऱयामाफग त ग्रामपूंचायतीस सादर केल े
जातील.  सदर मावहती ग्रामपूंचायतीमाफग त एकवत्रत करुन तालुका स्तरावरील वनक्ते्रपाल, 
सामावजक वनीकरण याूंना दरवषी ३१ जुलै, पयंत पाठववली जाईल.     

 

7)  लार्वड केलेल्या झाडाूंपास न वमळणारे सवग उत्पन्न मुलीचा कौशल्य ववकास, उच्च वशक्ण  
आवण रोजर्ार वमळववणे व मुलीच्या उज्जल भववष्ट्यासाठी शेतकऱयाूंना त्याूंच्या एैस्च्छकतेनुसार 
वापरण्यास मुभा राहील.   
 

8)  लार्वड केलेल्या झाडाूंची वनर्ा,सूंरक्ण,सूंर्ोपन आवण झाडे वजवूंत राहण्याचे प्रमाण उच्च 
रहाव ेयाकवरता शेतक-याूंना ताूंवत्रक सल्ला सामावजक वनीकरण ववभार्ामाफग त देण्यात येईल.  
सूंबूंवधत शेतकऱयाूंनी दरवषी वद. 31 मे रोजी वृक् वजवूंत असल्याच्या प्रमाणाबाबत 
ग्रामपूंचायतीस मावहती द्यावी. ग्रामपूंचायतींनी त्या सूंदभातील नोंद योग्य त्या प्रपत्रात व 
रवजस्टरमध्ये ठेवावी.  तसेच दरवषी वदनाूंक ३० ज न पयंत वृक् वजवूंत राहण्याच्या प्रमाणाबाबत 
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एकवत्रत मावहती ग्रामपूंचायतींनी तयार करुन सूंबूंवधत तालुक्याचे वनक्ते्रपाल, सामावजक 
वनीकरण याूंना पाठवावी.   

9)   वरील योजना ज्या शेतकऱयाूंच्या कुटुूंबामध्ये  जास्तीत जास्त 2 मुली जन्माला येतील व 
त्यानूंतर कुटुूंबातील अपत्याूंची  सूंख्या वनयूंवत्रत केली जाईल त्याूंच्याचपुरती  मयावदत असेल.                  
म्हणजेच 1 मुलर्ा चकवा 1 मुलर्ी अिवा दोन्ही मुली ज्या कुटुूंबात असतील त्याूंनाच या 
योजनेचा लाभ वदला जाईल. 

10) ग्रामपूंचायत क्ते्रामध्ये ज्या शेतकरी कुटुूंबात मुलर्ी जन्माला येईल त्या शेतकऱयाूंनी 
त्याूंच्याकडील उपलब्ध जारे्त वकमान 10 वृक् लावावते, यासूंदभात ग्रामसेवक, सरपूंच, 
उपसरपूंच आवण  ग्रामपूंचायत सदस्य जास्तीत जास्त शेतकऱयाूंना प्रोत्सावहत आवण उद्यकु्त 
करतील. शेतकरी कुटुूंबात मुलर्ी जन्माला आल्याबद्दल ग्रामसेवक व ग्रामपूंचायतीचे 
पदावधकारी सूंबूंवधत शेतकरी कुटुूंबाची भटे घेऊन अवभनूंदन करतील.  मुलीच्या जन्माच्या 
नोंदीच्या वळेी “कन्या समृध्दी योजनेबाबत” सूंप णग मावहती, अजग करणे,  वकृ् लार्वडीसाठी 
खडे्ड तयार करणे आवण प्रत्यक् वृक् लार्वडीनूंतर वृक्ाूंचे सूंर्ोपन करणे इत्यादी मावहती 
ग्रामपूंचायतीद्वारे सूंबूंवधत शेतकरी  कुटुूंबास सववस्तरपणे साूंर्ण्यात येईल.  

रोपाूंच्या वाटपाचा कालावधी :-  

1) मार्ील वषाचा वद. 1 एवप्रल ते  चाल  वषाचे 31 माचग हे वषग  रृ्वहत धरून  प्रत्येक ग्रामपूंचायत 
क्ते्रामध्ये वकती शेतकरी कुटुूंबामध्ये मुलींचा जन्म झाला त्याची मावहती सूंबूंवधत  ग्रामपूंचायतींने 
तयार करावी.  सूंबूंवधत तालुक्याचे वनक्ते्रपाल, सामावजक वनीकरण याूंनी वद. ३१ मे पयंत 
मावहती ग्रामपूंचायतीकड न घेव न सूंकवलत करावी.  वनक्ते्रपाल, सामावजक वनीकरण याूंनी 
नवजकच्या रोपवावटकात न प्रत्येक ग्रामपूंचायतींना रोपाूंची उपलब्धता वद. 30 ज न पयंत करावी.   
 

2) ज्या शेतकऱयाच्या कुट ूंबात मुलीचा जन्म झाला आहे, त्या शेतकऱयाूंना ग्रामपूंचायतीमाफग त  
१ जुलै या एकाच वदवशी रोपाूंचे वाटप कराव.े  सूंबूंवधत शेतकऱयाने या योजनेच्या अनुषूंर्ाने 
वदनाूंक १ ते 7 जुलै पयंत वृक् लार्वड करुन मावहती सूंबूंवधत ग्रामपूंचायतीला द्यावी. तसेच वर 
नम द केल्याप्रमाणे लार्वड केलेल्या वठकाणाचे तपशील व मोबाईलद्वारे चकवा कॅमेराद्वारे 
रोपाूंचे फोटो सूंबूंवधत शेतकऱयाूंमाफग त ग्रामपूंचायतीस सादर केले जातील.  सदर मावहती 
ग्रामपूंचायतींनी एकवत्रत करुन तालुका स्तरावरील वनक्ते्रपाल, सामावजक वनीकरण याूंना 
दरवषी वदनाूंक ३१ जुलै पयंत पाठववली जाईल.   
 

रोपाूंचे वाटप व वृक् लार्वडीची नोंद :-  

  रोपाूंचे वाटप  मान्यवराूंच्या हस्ते  करण्यात याव.े  रोपाूंचे वाटप करण्याप वी ज्या कुट ूंबात 
रोपाूंचे वाटप करावयाचे असेल, त्याूंना  वकमान 4 ते 6 वदवस आधी ग्रामूंपचायतींमाफग त टोकन वदले 
जाईल.  त्यामुळे कमी वळेात व्यवस्स्ितवरत्या रोपाूंचे वाटप होऊ शकेल. तसेच सूंबूंवधत कुट ूंबाूंनी   
वद. 1 ते 7 जुल ैया आठवडयात अशी झाडे लावल्याबाबत योग्य ती नोंद ग्रामपूंचायत रवजस्टरमध्य े
वृक् नोंदवहीतील फॉमग क्र. 33 मध्ये  ठेवावी.  
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        रोपाूंची उपलब्धता :- 
सामावजक वनीकरण  ववभार्ाकड न  एमजी-नरेर्ा अूंतर्गत ववकवसत  करण्यात येणाऱया 

रोपवावटकाूंमध न या योजनेसाठी लार्णारी रोपे प्रामुख्याने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. जर अर्दी 
अपवादात्मक पवरस्स्ितीत रोपाूंची उपलब्धता एमजी-नरेर्ा अूंतर्गत ववकवसत करण्यात येणाऱया 
रोपवावटकाूंमध न उपलब्ध होऊ शकली नाही तर वन ववभार्ाच्या इतर वनयवमत योजना / 
कायगक्रमाूंमध न उदा. वनमहोत्सव, मध्यवती रोपमळे  इत्यादीत न ववकवसत केलेल्या रोपवावटकाूंमध न 
अर्दी आवश्यक असतील तेवढी रोप े या योजनेच्या अूंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
यावीत.   

सदर योजनेकवरता प्रिम वषात वकमान २ लक् रोप ेउपलब्ध करावी लार्तील अस ेअपेवक्त 
आहे.  तद्नूंतर प्रवतवषी वकमान 10% अवधक लाभािी येतील असे अपेवक्त धरुन दरवषी 10%  अवधक 
रोपेवनर्गमतीचे वनयोजन करण्यात याव.े    

सदर शासन वनणगय मा. मूंत्रीमूंडळाची वद. 27.06.2018रोजी येिे झालेल्या बैठकीत 
वमळालेल्या मान्यतेनुसार आवण ववत्त ववभार्ाचा अनौपचारीक सूंदभग क्र. 155/व्यय-10, 
वद.   21.05.2018 आवण वनयोजन ववभार्ाचा अनौपचारीक सूंदभग  क्र. ८०/१४७५, वद. 19.04.2018              
आवण ग्रामववकास ववभार्, रोजर्ार हमी योजना ववभार् आवण सावगजवनक आरोग्य ववभार्  याूंनी 
वदलेल्या सहमतीनुसार वनर्गवमत करण्यात येत आहे.   

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सूंकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला अस न त्याचा सूंकेताक 201806281539575419 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्रीने साक्ाूंवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

        महाराष्ट्राचे राज्यपाल याूंच्या आदेशानुसार व नावाने.    
 
 

       ( वीरेन्र वतवारी )  
  मुख्य वनसूंरक्क, मूंत्रालय   

प्रत-                                                                                          
1. मा. राज्यपाल याूंचे सवचव 
2. मा. मुख्यमूंत्री याूंचे प्रधान सवचव 
3.   मा. ववरोधी पक्नेता, ववधानसभा/ववधानपवरषद महाराष्ट्र ववधानमूंडळ सवचवालय, मुूंबई. 
4.   मा. सवग मूंत्री/मा. राज्यमूंत्री 
5.   मा. सवग ववधानसभा सदस्य/ववधान पवरषद सदस्य 
6. मा. मूंत्री (वने) याूंचे खाजर्ी सवचव.  
7.   मा. मुख्य सवचव याूंचे स्वीय सहायक. 
8. सवग प्रशासकीय ववभार्ाूंचे अप्पर मुख्य सवचव/ प्रधान सवचव/सवचव. 
9. प्रधान मुख्य वनसूंरक्क,  (वनबल प्रमुख ),नार्प र. 
10. सवग प्रधान मुख्य वन सूंरक्क. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सवग अप्पर प्रधान मुख्य वनसूंरक्क. 
12. सवग ववभार्ीय आयुक्त (महस ल). 
13. सवग मुख्य वन सूंरक्क (प्रादेवशक). 
14. सवग वजल्हावधकारी. 
15. सवग मुख्य कायगकारी  अवधकारी, वजल्हा पवरषद. 
16. सवग महानर्रपावलकाूंचे आयुक्त. 
17. सवग प्रशासकीय ववभार्ाूंचे ववभार् प्रमुख. 
18. सवग मुख्यावधकारी, नर्रपावलका/नर्र पूंचायत. 
19. सवग वनसूंरक्क, सामावजक वनीकरण वृत्त. 
20. सवग उपवनसूंरक्क (प्रादेवशक)/वन्यजीव.  
21. सवग ववभार्ीय वन अवधकारी, सामावजक वनीकरण ववभार्, (सवग वजल्हे) 
22. महालेखापाल, (लेखापरीक्ा / लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 व 2, मुूंबई व नार्प र, 
23. सवग वजल्हा कोषार्ार अवधकारी,  
24. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुूंबई -400 032. 
25. वनवासी पवरक्ा लेखा अवधकारी,मुूंबई. 
26. ववत्त ववभार्, व्यय-10, अिगसूंकल्प- 06  मूंत्रालय, मुूंबई-32 
27. कायासन अवधकारी, फ-2, महस ल व वन ववभार्, मूंत्रालय, मुूंबई-32  
28. कायासन अवधकारी, ब-1,महस ल व वन ववभार्, मूंत्रालय, मुूंबई-32  
29. सह सवचव/उप सवचव/अवर सवचव (सवग), महस ल व वन ववभार्, मूंत्रालय, मुूंबई-32 
30. वनवडनस्ती/फ-11. 

  
 

 



“कन्या वनसमृध्दी”  योजनेत लाभ घेण्याववषयी लाभार्थ्याचा अजज. 

 

प्रवत, 

----------------------- 

------------ ग्रामपंचायत, 
 

   ववषय :- “कन्या वनसमृध्दी”  योजनेअतंर्जत लाभ वमळणेबाबत.  

   संदभज :-  शासन वनणजय, महसूल व वन ववभार् क्र. साववव-2016/ 
  प्र.क्र.165/फ-11, वदनाकं 27.06.2018. 

 

मी उपरोक्त शासन वनणजयातील तरतूदींनुसार कन्या वन समृध्दी योजनेचा लाभ घेवू इच्छितो/इच्छिते. 

1. पालकांचे नाव  

वडीलांचे नाव :- ------------------------------------------------- 

आईचे नाव     :- ------------------------------------------------- 

सध्याचा पत्ता :- ------------------------------------------------- 

 

2. आधारकाडज क्रमाकं  

वडील - आई -  

 

3. लाभार्थी बालीकेची मावहती - 
पणूज नाव जन्म वदनांक व 

विकाण  
जन्माची नोंद 

कोिे केली आहे 
नोंद केल्याची 

तारीख व क्रमांक 
    

 

4. कुटंूबातील एकूण बालकाची मावहती - 
 

अ.क्र. बालक/बावलकेच ेनाव प.ु/स्त्री जन्म वदनांक वय 
1     
2     

 
 

  



5. कन्या वन समधृ्दी योजनेतंर्जत मला खालीलप्रमाणे वृक्ष प्रजाती उपलब्ध करुन वमळाव्यात - 

अ.क्र. वृक्ष प्रजातीच ेनाव संख्या 
1   
2   
3   
4   
5   

 

अजात वदलेले वर नमूद केलेली मावहती खरी असून, शासनाने कन्या वन समधृ्दी योजनेबाबत 
वववहत केलेल्या वनयम व अटी मला मान्य आहेत.  मी या योजनेंतर्जत रोप े लार्वड केल्यानंतर, 
तयांची सुयोग्य जोपासना व संरक्षण करीन.  तसेच एकंदर १० झाडाचंी लार्वड पणूज झाल्यावर 
लार्वड केलेल्या विकाणाच ेतपशील व मोबाईलद्वारे ककवा कॅमेराद्वारे रोपाचंे फोटो ग्रामपंचायतीस 
सादर करेन.  तरी मला योजनेत सहभार्ी करुन घ्याव,े ही ववनंती.   

 अजासोबत ७/१२ व 8अ चा उतारा आवण आधारकाडजची िायांवकत प्रत स्वप्रमावणत  
(Self-Attested ) करुन सोबत जोडली आहे.  

 

स्र्थळ :-          आपला/आपली ववश्वासू,  

वदनांक :-  

                 (लाभार्थीच ेनाव व सही/अरं्िा)  
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