“नगर वन उद्यान ननर्माण करणे” या योजनेकनरता
नवीन लेखानिर्ष सुरु करण्याबाबत.
र्महाराष्ट्र िासन
र्महसूल व वन नवभाग
िासन ननणषय क्रर्माांक :- सावनव -2017/प्र.क्र.52/फ-11
र्मादार्म कार्मा र्मागष, हु तात्र्मा राजगुरु चौक,
र्मांत्रालय, र्मुांबई-४00 032.
तारीख: 12 जुल,ै 2017.
वाचा - िासन ननणषय, र्महसूल व वन नवभाग क्रर्माांक : -सावनव -2016/प्र.क्र. 134/फ-11, नद, 31.03.2017.
प्रस्तवाना नागरी क्षेत्रात आरोग्यदायी पयावरण ननर्माण करणे आनण त्याचबरोबर िहराांचा देखणेपणा, स्वच्छता,
नहरवाई व िाश्वत आनखव-रे खीवपणा वृध्दींगत करण्याच्या अनुर्ांगाने देिाती सवष िहराांर्मध्ये नविेर्त:
र्महानगरपानलका व वगष-१ दजाच्या नगरपानलकाांच्या अांतगषत येणाऱ्या िहराांर्मध्ये नकर्मान १ वन उद्यान नवकनसत
करण्याकनरता केंद्र सरकारने सांपण
ू ष दे िभरात "नगर वन उद्यान" ही योजना राबनवण्याचा ननणषय घेतला आहे.
सदर केंद्र पुसस्कृत योजना राज्यात नव्याने सुरु करण्यास आनण 20 % राज्य नहस्स्यास र्मा्यता दे ण्यात आली
आहे .
केंद्र िासनाने सवष राज्याांना नदलेल्या र्मागषदिषक सुचनाांनूसार या योजनेची अांर्मलबजावणी करण्यात
येणार आहे. "नगर वन उद्यान" ननर्माण करणे या योजनेची राज्यात अांर्मलबजावणी करण्याकनरता राज्य
नहस्स्याची रक्कर्म अर्षसक
ां ल्ल्पत करण्यासाठी नवीन लेखानिर्ष सुरु करण्याची बाब िासनाच्या नवचाराधीन
होती.
िासन ननणषय "नगर वन उद्यान" ही केंद्र पुरस्कृत नवीन योजना ८०:20 या प्रर्माणात सन 2016-17 या आर्थर्क
वर्ापासून पुढील ५ वर्ाकनरता राज्यात राबनवण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या खचापैकी २०% नहस्स्यानुसार
होणाऱ्या खचाकनरता खालील प्रर्माणे ननवन लेखानिर्ष सुरु करण्यास िासन र्मा्यता दे ण्यात येत आहे :र्मराठी लेखानिर्ष :र्महसूल व वन नवभाग

इांग्रजी लेखानिर्ष
Revenue & Forest Department

र्मागणी क्रर्माांक सी-7

Demand No. 07

प्रधान लेखानिर्ष-2406 वनीकरण व व्यजीवन,

Major Head-2406- Forest Wildlife,

02- पयावरणीय वनीकरण व व्यजीवन सांरक्षण

02- Environmental Forestry and Wildlife,

110, व्यजीवाांचे सांवधषन
(००) (२6) नगर वन उद्यान
०२- र्मजूरी
२१- पुरवठा व सार्मग्री
५० - इतर खचष

110- Wildlife preservation
(00)(26) Nagar Van Udyan
02- Wages
21- Supplies & Material
50- Other Charges
Nagar Van Udyan Scheme

नगर वन उद्यान योजना

Computer Code No......

सांगणक सांकेताांक क्रर्माांक.....2406 A202

2406...... A202

िासन ननणषय क्रर्माांकः सावनव -2017/प्र.क्र.52/फ-11

सदर िासन ननणषय, ननयोजन नवभागाच्या अनौपचारीक सांदभष क्रर्माांक : 1394, नदनाांक 17.04.2017,
नवत्त नवभागाच्या अनौपचानरक सांदभष क्रर्माांक 237/अर्ष 6,नद. 4.05.2017 आनण र्महालेखापाल-II, र्महाराष्ट्र,
नागपूर याांच्या अनौपचानरक सांदभष क्रर्माांक कक्ष-1/अर्ष-6, नद. 10.11.2015 अ्वये नदलेल्या सहर्मतीने ननगषनर्मत
करण्यात येत आहे .
सदर िासन ननणषय र्महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201707121501256219 असा आहे . हा आदे ि निजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांनकत करून काढण्यात येत आहे .
र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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( अतुल कोदे )
सह सनचव (वने)
प्रत,
1. र्महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), र्महाराष्ट्र 1 व 2 , र्मुांबई व नागपूर.
2. प्रधान र्मुख्य वनसांरक्षक, (वनबल प्रर्मुख ),नागपूर.
3. प्रधान र्मुख्य वनसांरक्षक व र्महासांचालक, सार्मानजक वनीकरण सांचालनालय, र्महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
4. अपर प्रधान र्मुख्य वनसांरक्षक (अर्षसक
ां ल्प, ननयोजन व नवकास), र्महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
5.

र्मुख्य वनसांरक्षक व उप र्महासांचालक, सार्मानजक वनीकरण वृत्त, कोकण ठाणे, पुणे, नानिक,
औरां गाबाद, अर्मरावती, नागपूर .

6.

सवष उपसांचालक, सार्मानजक वनीकरण नवभाग, (सवष नजल्हे )

7.

सवष नजल्हा कोर्ागार अनधकारी,

8. अनधदान व लेखा अनधकारी, र्मुांबई400 032.
9. ननवासी पनरक्षा लेखा अनधकारी,र्मुांबई
10. नवत्त नवभाग, व्यय-09, अर्षसांकल्प- 06 र्मांत्रालय, र्मुांबई-32
11. ननयोजन नवभाग, कायासन 1434, र्मांत्रालय, र्मुांबई-32.
12. कायासन अनधकारी, फ-2, र्महसूल व वन नवभाग, र्मांत्रालय, र्मुांबई-32
13. कायासन अनधकारी, ब-1,र्महसूल व वन नवभाग, र्मांत्रालय, र्मुांबई-32
14. सह सनचव/उप सनचव/अवर सनचव (सवष), र्महसूल व वन नवभाग, र्मांत्रालय, र्मुांबई-32.
15. ननविनस्ती/फ-11.
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