“मराठवाडा क्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढववण्यासाठी
आवि वृक्ष लागवडीचे संरक्षि व संगोपन कवरता
केंद्रीय संरक्षि मंत्रालयामार्फत मराठवाडा
ववभागात ईको-बटावलयन स्थापन करिे.
नवीन लेखाविर्फ सुरु करण्यास मान्यता दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र िासन
महसूल व वन ववभाग
िासन वनिफय क्रमांक :- साववव-2017/प्र.क्र.41/र्-11
मादाम कामा मागफ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४00 032.
तारीख: 12 जुल,ै 2017.
वाचा - िासन वनिफय, महसूल व वन ववभाग क्रमांक : -साववव-2016/प्र.क्र.129/र्-11, वद, 13.10.2016.
प्रस्तवाना मराठवाडा ववभागात इको-बटावलयन अंतगफत प्रथम टप्पप्पयात एका कंपनीची व त्यानंतर अनुभवांती
अविक कंपन्यांची स्थापन टप्पप्पया-टप्पप्पयाने करण्यासाठी केंद्र िासनास सववस्तर प्रस्ताव पाठववण्यास िासन
मान्यता दे ण्यात आली आहे .
तसेच इको-बटावलयन ची वनर्ममती झाल्यानंतर, त्यांच्यामार्फत करण्यात येिारी वृक्ष लागवड, संगोपन
आवि दे खभाल इत्यादी कामांनुसार वनिीची प्रवतकृती करण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद सन 2017-18 पासून
त्या त्या अथफसक
ं ल्पात ककवा पुरविी मागिीद्वारे करण्यास िासनाने मान्यता वदलेली आहे .

त्यानुसार

"मराठवाडा ववभागात इको-बटावलयन स्थापन करिे" या योजनेची राज्यात अंमलबजाविी करण्याकवरता नवीन
लेखाविर्फ सुरु करण्याची बाब िासनाच्या ववचारािीन होती.
िासन वनिफय "मराठवाडा ववभागात इको-बटावलयन स्थापन करिे" ही नवीन योजना सन 2016-17 या आर्मथक
वर्ापासून राबववण्यात येईल. यासाठी होिाऱ्या खचाकवरता खालील प्रमािे नववन लेखाविर्फ सुरु करण्यास
िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे :मराठी लेखाविर्फ :महसूल व वन ववभाग

इंग्रजी लेखाविर्फ
Revenue & Forest Department

मागिी क्रमांक सी-7

Demand No. 07

प्रिान लेखाविर्फ-2406 वनीकरि व वन्यजीवन,

Major Head-2406- Forestry and Wildlife,

02- पयावरिीय वनीकरि व वन्यजीवन संरक्षि

02- Environmental Forestry and Wildlife,

110, वन्यजीवांचे संविफन

110- Wildlife preservation

(००) (२6) इको-टास्क र्ोसफ बटावलयन स्थापन करिे

(00)(26)

01- वेतन
०२- मजूरी
२१- पुरवठा व सामग्री
५० - इतर खचफ
इको-टास्क र्ोसफ बटावलयन स्थापन करिे
संगिक संकेतांक क्रमांक.....2406 A211

Establishment of Eco Task Force

Battalion
01- Salary
02- Wages
21- Material Supply
50- Other Charges
Establishment of Eco Task Force Battalion
Computer Code No......2406 A211

िासन वनिफय क्रमांकः साववव-2017/प्र.क्र.41/र्-11

सदर िासन वनिफय, वनयोजन ववभागाच्या अनौपचारीक संदभफ क्रमांक: 1110/ कायासन-1475
वदनांक 15.03.2017, ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक संदभफ क्रमांक 243/अथफ 6, वद. 1.06.2017 आवि
महालेखापाल-II, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या अनौपचावरक संदभफ क्रमांक TM/Gr.III/U.O.R. 11/I/40-30,
वद. 07.07.2017 अन्वये वदलेल्या सहमतीने वनगफवमत करण्यात येत आहे.
सदर िासन वनिफय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201707121451382019 असा आहे . हा आदे ि वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Digitally signed by Atul Ashok Kode
Date: 2017.07.12 14:48:35 +05'30'
( अतुल कोदे )
सह सवचव (वने)
प्रत,
1. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 1 व 2 , मुंबई व नागपूर.
2. प्रिान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),नागपूर.
3. प्रिान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामावजक वनीकरि संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे.
4. अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (अथफसक
ं ल्प, वनयोजन व ववकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
5.

मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक, सामावजक वनीकरि वृत्त, कोकि ठािे, पुिे, नाविक,
औरं गाबाद, अमरावती, नागपूर .

6.

सवफ उपसंचालक, सामावजक वनीकरि ववभाग, (सवफ वजल्हे )

7.

सवफ वजल्हा कोर्ागार अविकारी,

8. अविदान व लेखा अविकारी, मुंबई400 032.
9. वनवासी पवरक्षा लेखा अविकारी,मुंबई
10. ववत्त ववभाग, व्यय-09, अथफसंकल्प- 06 मंत्रालय, मुंबई-32
11. वनयोजन ववभाग, कायासन 1434, मंत्रालय, मुंबई-32.
12. कायासन अविकारी, र्-2, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
13. कायासन अविकारी, ब-1,महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
14. सह सवचव/उप सवचव/अवर सवचव (सवफ), महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
15. वनवडनस्ती/र्-11.
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