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प्रस्तावना वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून हशित पट्टे शवकशसत किण्यासाठी शनधी शवतिीत किण्यात येतो. त्या अनगांर्ाने
नर्िपशिगदा/नर्िपांचायती हशित क्षेत्र शवकास प्रकल्पाचे सशवस्ति प्रकल्प अहवाल तयाि किण्याच्या सूचना
दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचािाधीन आहे.
िासन शनर्णय वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून मांजूि किण्यात येर्ाऱ्या शनधीतून हशित पट्टे प्रकल्प शवकशसत किण्याच्या
प्रकल्पाचे सशवस्ति प्रकल्प अहवाल तयाि किताना पढीलप्रमार्े सूचनाांची अांमलबजावर्ी किर्े बांधनकािक
िाहील.
1. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून हशित पट्टे प्रकल्प शवकसीत किण्यासाठी आवश्यक असर्ािे सशवस्ति
प्रकल्प अहवाल तयाि किण्यासाठी सल्लार्ािाांची शनयक्ती किताना ज्या सल्लार्ािाने शकमान 5
हशित क्षेत्र प्रकल्पाांची यिस्वी अांमलबजावर्ी केली असेल अिा सल्लार्ािाांमधून योग्य त्या
सल्लार्ािाची शनयक्ती किण्यात यावी व त्याांच्यामाफणत पढील मार्णदिणक तत्वे शवचािात घेऊन हशित
पट्टे प्रकल्पाांबाबतचा सशवस्ति प्रकल्प अहवाल तयाि किण्यात यावेत.
2. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून मांजूि किण्यात येर्ाऱ्या शनधीतून हशित पट्टे प्रकल्प शवकशसत किताना
िहिाांमधील हशित आच्छादनाचे 15 टक्के इतके उद्दीष्ट्ट साध्य किर्े आवश्यक आहे . त्याअनगांर्ाने
हशित पट्टे प्रकल्प िाबशवताना हशित क्षेत्र वाढशवर्ाऱ्या घटकाांना जास्तीत जास्त प्राधान्य दे ण्यात
यावे.
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3. नर्िपशिगदा/ नर्िपांचायतींचा योजनाबध्द शवकास आिाखडा तयाि कित असताना हशित क्षेत्राांचा
शवकासासाठी िाखून ठे वलेली शठकार्े शनशित (Reserved for green cover / gardens) केलेली
असतात. अिा क्षेत्रावि हशित क्षेत्राांचा शवकास किण्याबाबतचे प्रकल्प प्रस्ताव प्रामख्याने शवचािात
घ्यावेत.
4. हशित क्षेत्र शवकासाचे प्रकल्प िाबशवण्यात येत असताना हशित कामाांचे उदा.झाडाांची लार्वड याचे
प्रमार् हे जास्त िाहील याची दक्षता घेण्यात यावी. असे किताना :(अ) प्रकल्प खचाच्या शकमान 50 टक्के िक्कम फक्त हशितक्षेत्र शवकशसत किण्यावि म्हर्जेच
वृक्ष लार्वडीवि खचण होईल या दृष्ट्टीने शनयोजन किर्े आवश्यक िाहील.
(ब) यामध्ये सवणसाधािर् 2 ते 3 वगाची झाडे ज्याांचा सिासिी व्यास हा 2.5 ते 3 इांच असेल अिा
झाडाांचा समावेि किावा. तसेच, रूपये 50 लक्ष ककमतीच्या हशितक्षेत्र प्रकल्पामध्ये अांदाजे
सिासिी शकमान 2500 झाडे समाशवष्ट्ट होतील याची दक्षता घेण्यात यावी.
5. हशित क्षेत्र शवकासाचे प्रकल्प हाती घेताना सदि प्रस्तावामधील स्थापत्य (शसव्व्हल) कामाांविील खचण
हा 20 टक्केपेक्षा जास्त किण्यात येऊ नये.
(अ) वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून नवीन बर्ीचा क्षेत्र शवकशसत किर्ाि असल्यास त्यामध्ये कां पन
(कांपाांउांड वॉल), शपण्याच्या पाण्याची सशवधा, पजणन्यजल सांचय सशवधा , िौचालय, कांपोस्ट
प्लँट, वॉटि वकणस, वॉचमन िेड, कचिापेटी, आवश्यकता असल्यास शवद्यत जोडर्ी यापैकी
आवश्यक असर्ाऱ्या कामाांचाच समावेि किण्यात यावा. तथाशप सदि कामाविील खचण हा
उपिोक्तप्रमार्े नमूद केलेप्रमार्े प्रकल्प ककमतीच्या 20 टक्केच्या मयादे त किण्यात यावा.
ब) जन्या बर्ीचा क्षेत्राचे पनणज्जीवन किताना स्थापत्य (शसव्व्हल) कामाच्या बाबींचा समावेि यापेक्षा
कमी िाहील याची कृपया दक्षता घ्यावी.
6. उवणिीत 30 टक्के खचण हा लॉन, वेली, छोटी झाडे यावि किता येईल.
7. बर्ीचा क्षेत्र शवकशसत किताना बर्ीचातील पदपथ, कमान इत्यादी कामे ही िक्यतो नैसर्गर्क
स्वरुपाची िाहतील, अिी दक्षता घ्यावी.
8. अिा हशित प्रकल्पामध्ये आवश्यक असर्ािी इति आयधे जसे बेंचेस, खेळण्याची उपकिर्े,
व्यायामाची उपकिर्े अिा शवशवध उपकिर्ाांचा खचण प्रकल्प ककमतीत समाशवष्ट्ट किण्यात येऊ नये.
सवणसाधािर्पर्े अिा बाबींविील खचण स्थाशनक स्विाज्य सांस्थाांकडे इति माध्यमातून उपलब्ध होर्ाऱ्या
शनधीतून तसेच सामाशजक दाशयत्व जबाबदाऱ्याांमधून (सी.एस.आि.) शमळशवण्यात यावा.
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9. हशित क्षेत्र शवकशसत किताना सांबांशधत िहिाांमधील हवामान, पाण्याची उपलब्धता व भौर्ोशलक
पशिव्स्थती शवचािात घेवून सदि पशिव्स्थतीमध्ये जर्ू िकतील अिा सावली दे र्ािे , िोशभवांत आशर्
फळफळावळ दे र्ाऱ्या वृक्ष प्रजाती प्राधान्याने लावण्यात याव्यात. स्थाशनक पशिव्स्थतीनरूप अन्य िोपाांची
शनवड व लार्वड किण्यास मोकळीक असेल. जेर्ेकरुन पि-पक्षी याांचा अशधवास (Habitation) व अन्न
साखळी (Food Chain)

शटकून िाहील आशर् जैवशवशवधतेचे (Bio-Diversity) सांिक्षर् व सांवधणन

होण्यास मदत होईल.
10. सदि प्रकल्पाांतर्णत झाडाांचे शजवांत िाहण्याचे प्रमार्े शकमान 80 ते 90 टक्के असेल यादृष्ट्टीने
िोपाांचे सांिक्षर् किर्े, पार्ीपिवठा, कायमस्वरुपी दे खभाल व सांर्ोपन याबाबत आवश्यक शनयोजन
किावे.
11. हशित क्षेत्र शवकास प्रकल्पाच्या दे खभाल व दरुस्तीचा खचण हा सशवस्ति प्रकल्प अहवालामध्ये
समाशवष्ट्ट किण्यात यावा. सदि प्रकल्पाचा देखभाल दरुस्तीचा खचासाठी आवश्यक ती यांत्रर्ा
सांबांशधत नार्िी स्थाशनक स्विाज्य सांस्थाांनी / िहिाांनी शवकशसत किावी व त्याद्वािे सदि
प्रकल्पासाठीचा दे खभाल व दरुस्तीचा खचण भार्शवण्यात यावा.
12. सदि हशित क्षेत्र शवकास प्रकल्प शवकशसत कित असताना िासनाच्या सावणजशनक बाांधकाम
शवभार्ाचा उद्यान कक्ष व सामाशजक वनीकिर् शवभार्ाचे आवश्यक ते मार्णदिणन घेण्यात यावे.
13. सदि सशवस्ति प्रकल्प अहवालाांना सक्षम ताांशत्रक प्राशधकाऱ्याची ताांशत्रक मान्यता घेण्यात यावी.
14. नर्िपशिगदाांच्या/ नर्िपांचायतीच्या हशित प्रकल्पाांच्या अहवालास नजीकच्या महानर्िपाशलकेच्या
िहि अशभयांता याांच्याकडू न ताांशत्रक मान्यता घेण्यात यावी.
15. िहिातील 15 टक्के हशित आविर्ाचे उद्दीष्ट्ट साध्य किण्याच्या अनगांर्ाने व वैशिक उष्ट्र्तेचे
वाढर्ािे प्रमार् व हवामानातील बदल याांची तीव्रता व पशिर्ामकािकता कमी किर्े, पयाविर्ाचा
समतोल, सांतलन, सांवधणन आशर् सिक्षा िाखण्याचे उद्दीष्ट्ट साध्य किण्याच्या अनगांर्ाने हशित क्षेत्र
शवकास शवगयक प्रकल्प िाबशवण्यात येत असताना उपिोक्त प्रमार्े बाबींचा पिामिण सशवस्ति प्रकल्प
अहवालामध्ये किण्यात यावा.
16. त्याअनगांर्ाने सवण सांबांशधत अशधकािी याांनी सदि पशिपत्रकामध्ये शदलेल्या सूचनाांच्या अनगांर्ाने
आवश्यक कायणवाही किावी.
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02.

हा िासन शनर्णय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्ध

किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201707151622183525 असा आहे . हा आदे ि शडजीटल स्वाक्षिीने
साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे िानसाि व नावाने.

Pandurang
Jotiba Jadhav
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(पाां.जो.जाधव)
सह सशचव, महािाष्ट्र िासन
प्रत,
1. मा. मख्यमांत्री याांचे प्रधान सशचव
2. मा. िाज्यमांत्री (नर्ि शवकास) याांचे खाजर्ी सशचव
3. मा. मख्य सशचव, मांत्रालय, मांबई.
4. अपि मख्य सशचव, शवत्त शवभार् मांत्रालय, मांबई.
5. प्रधान सशचव, नर्ि शवकास शवभार् (1) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मांबई.
6. प्रधान सशचव नर्ि शवकास शवभार् (2) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मांबई.
7. आयक्त तथा सांचालक, नर्िपशिगद प्रिासन सांचालनालय, विळी, मांबई.
8. कायणकािी सांचालक, महािाष्ट्र नार्िी अशभयान सांचालनालय, मांबई.
9. महालेखापाल कायालय, महािाष्ट्र 1/2 मांबई/नार्पूि.
10. सवण शवभार्ीय आयक्त
11. सवण शजल्हाशधकािी
12. मख्याशधकािी, सवण नर्िपशिगदा
13. मख्याशधकािी, सवण नर्िपांचायती
14. शनवड नस्ती (नशव-16)
*****
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