सन 2018-19 या आर्थिक वर्षाकरीता
वनीकरणाद्वारे

सागरी

ककनारपट्टीचे

संरक्षण (2406 8604) लेखाशीर्षांतगगत
अनुदान कवतरण करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन कवभाग
शासन कनणगय क्रमांकः सावकव-2018/प्र.क्र.76/फ-11
मंत्रालय, मुंबई-400 032
कदनांक : 21 मे 2018
वाचा :१) कवत्त कवभाग शासन पकरपत्रक क्र. अिगस-ं 2018/प्र.क्र.69/अिग-3, कद. 02.04.2018
२) अप्पर प्रधान मुख्य वनसरं क्षक( अिगसक
ं ल्प, कनयोजन व कवकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे
क्रमांक कक्ष -1/ पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.37/242/2018-19, कद. 15.05.2018
प्रस्तावना :सामाकजक वनीकरणाचे महत्व लक्षात घेऊन वृक्ष लागवड व संवधगन करण्याकरीता सामाकजक
वनीकरणांतगगत “वनीकरणाद्वारे सागरी ककनारपट्टीचे संरक्षण (2406 8604)-33- अिगसहाय्य” या योजनेंतगगत
सन 2018-19 ककरता रु. 33.00 लक्ष इतका कनधी अिगसक
ं ल्ल्पत करण्यात आला आहे.
अप्पर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक( अिगसंकल्प, कनयोजन व कवकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वरील
योजनेसाठी संदर्थभय कदनांक 15.05.2018 च्या

पत्रान्वये

रु. 33.00 लक्ष रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव

मान्यतेसाठी सादर केला आहे .
कवत्त कवभागाच्या संदर्थभय कद. 02.04.2018 च्या पकरपत्रकानुसार वनीकरणाद्वारे सागरी ककनारपट्टीचे
संरक्षण (2406 8604)-या योजनेसाठी सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात एकप्रल 2018 ते कडसेंबर 2018 या 9
मकहन्यांच्या कालावधीककरता अिगसंकल्ल्पत रकमेच्या 70% मयादे त म्हणजेच रु. 23.10 लक्ष इतका कनधी
कवतरीत करण्यास मान्यता आहे त्यानुसार रु. 23.10 लक्ष कनधी कवतकरत करण्याची बाब शासनाच्या कवचाराधीन
होती.
शासन कनणगय :सन 2018-19 या कवत्तीय वर्षात सामाकजक वनीकरण कवभागांमाफगत राबकवण्यात येणा-या
“वनीकरणाद्वारे सागरी ककनारपट्टीचे संरक्षण (2406 8604)” या योजनेककरता रु.33.00लक्ष इतका कनधी माचग,
2018 मधील अिगसक
ं ल्ल्पय अकधवेशनात अिगसक
ं ल्ल्पत करण्यात आला आहे.
वरील योजनेसाठी माहे एकप्रल 2018 ते कडसेंबर 2018 या 9 मकहन्यांच्या कालावधीककरता

उपरोक्त

अिगसंकल्ल्पत तरतुदीच्या 70 टक्केच्या मयादे त म्हणजेच रु.23.10 लक्ष इतका कनधी कवतकरत करण्यास याद्वारे
मान्यता दे ण्यात येत आहे. कववरणपत्र-1 प्रमाणे कनधी कवतरणाचा कॅश फ्लो सोबत जोडला आहे .
2.

सदर कनधीसाठी कनयंत्रक अकधकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,

नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा कनधी सुपद
ू ग करण्यात येत आहे. मंजूर कनधीचे कजल्हाकनहाय वाटप करण्यास
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना प्राकधकृत करण्यात येत आहे. या
योजनेंतगगत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, कवकहत कायगवध्दतीनुसार आकण
ठरकवलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सकवस्तर मागगदशगक सूचना क्षेत्रीय अकधकाऱयांना

शासन कनणगय क्रमांकः सावकव-2018/प्र.क्र.76/फ-11

द्याव्यात आकण अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मंजूर कनधीपेक्षा जास्त खचग होणार नाही याची
कनयंत्रक अकधकाऱयांनी दक्षता घ्यावी.
3.

सदर कनधी खचग करताना महाराष्ट्र अिगसक
ं ल्पीय कनयम पुल्स्तका व कवत्तीय अकधकार कनयम पुल्स्तका

यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी कदलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे.
4.

कजल्हाकनहाय कवतरीत तरतुदीची माकहती व राबकवण्यात आलेल्या कायगक्रमाची/झालेल्या खचाचा

तपशील शासनास दरमहा कवकहत प्रपत्रात सादर करण्यात यावा.

तसेच योजनेचे संकनयंत्रण प्रधान मुख्य

वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामाफगत व्हावे.
5.

सदर योजने अंतगगत होणारा खचग खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन 2018-19 च्या मंजूर

अिगसंकल्पीत कनधीतून कवत्त कवभागाच्या संदर्थभय कदनाक 02.04.2018 पकरपत्रकासोबतच्या पकरकशष्ट्टातील
अ.क्र.८ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या पूतगतेच्या अकधन राहू न खची टाकण्यात यावा.
“मागणी क्र.सी-7,
2406 वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतगगत),
(01) वनीकरण,

102, सामाकजक क्षेत्रीय वनीकरण
(01) (03) वनीकरणाद्वारे सागरी ककनारपट्टीचे संरक्षण- (2406 8604),33-अिगसहाय्य”

6.

सदर शासन कनणगय कवत्त कवभागाचे पकरपत्रक, क्र.अिगस-ं 2018/प्र.क.69/अिग-3, कद.02.04.2018 अन्वये

कवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अकधकारास अनुसरुन कनगगकमत करण्यात येत आहे .
7.

सदर शासन कनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्िळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201805211729252419 असा आहे. हा आदे श कडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांककत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Vijay Ramchandra
Khedekar
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
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(कवजय खेडेकर)

अवर सकचव, महसूल व वन कवभाग
प्रत,

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर.
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाकजक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
3. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अिगसक
ं ल्प, कनयोजन व कवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
4. मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादे कशक ) (11 वृत्त )
5. वनसरंक्षक , सामाकजक वनीकरण ( 6 वृत्त )
6. कवभागीय वन अकधकारी, सामाकजक वनीकरण ( सवग कजल्हे )
7. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1 व 2 , मुंबई व नागपूर,
8. सवग कजल्हा कोर्षागार अकधकारी,
9. अकधदान व लेखा अकधकारी, मुंबई 400 032.
10. कनवासी पकरक्षा लेखा अकधकारी,मुंबई
11. कवत्त कवभाग, व्यय-10, अिगसक
ं ल्प-06 मंत्रालय, मुंबई-32
12. कायासन अकधकारी, फ-2,महसूल व वन कवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
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13. कायासन अकधकारी, ब-1,महसूल व वन कवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
14. उप सकचव/अवर सकचव (सवग), महसूल व वन कवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
15. कनवडनस्ती/फ-11.
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कववरणपत्र -1
शासन कनणगय क्र.सावकव-2018/प्र.क्र.76/फ-11, कद. 21 मे,2018
योजनेचे नाव:- “वनीकरणाद्वारे सागरी ककनारपट्टीचे संरक्षण” मुख्यलेखाशीर्षग- (2406 8604)( रु. लाखात )
सकवस्तर लेखाशीर्षग

19-2018

कवत्त

एकप्रल

मे

जुन

जुलै

ऑगस्ट

सप्टें बर

ऑक्टोबर

नोंव्हें बर

कडसेंबर

एकूण

ककरता

कवभागाच्या

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

कनधी

अिग-

कद .

संकल्ल्पत

02.04.2018

तरतूद

च्या

कवतकरत

पकरपत्रका
नुसार
कवतरणासाठी
उपलब्ध
तरतूद
1
मागणी क्र.सी-7,

2

3

4

33.00

23.10

2.56

5
2.56

6
2.56

2.56

2.56

2.56

2.56

2.56

2.62

23.10

वनीकरण व वन्यजीवन,
(योजनांतगगत)वनीकरण,
102,

सामाकजक

क्षेत्रीय

वनीकरण
(01)(03) वनीकरणाद्वारे सागरी
ककनारपट्टीचे संरक्षण(2406 8604)
33-अिगसहाय्य”.

Vijay Ramchandra
Khedekar

Digitally signed by Vijay Ramchandra Khedekar
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(कवजय खेडेकर)

अवर सकचव, महसूल व वन कवभाग
पष्ृ ठ 4 पैकी 4

