
पर्यावरण ववषर्यक कार्ययक्रम 
Call for Green Ideas  

महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण ववभाग 

शासन वनणयर्य क्रमाांकः इएनव्ही -2014/प्र.क्र.36/ताां.क.3 
मांत्रालर्य, म ांबई-400 032 

विनाांक :  22 जानेवारी, 2015 
वाचा :  

1) र्या ववभागाचा शासन वनणयर्य क्रमाांकः र्योजना-2007/प्र.क्र.34/ताां.क.3,  
वि.3 ऑक्टोबर, 2007 

2) र्या ववभागाचा समक्रमाांकाचा पत्र   विनाांक :01 सप्टेंबर, 2014 
प्रस्तावना : 

पर्यावरण सांवर्यनार्य राज्र्याच्र्या स्र्ावनक गरजा लक्षात घेवून लोकसहभागातून नाववन्र्यपूणय कार्ययक्रम 
पर्यावरण ववभागामार्य त सन 2010-2011 पासून राबववण्र्यात रे्यत आहेत.  र्या अन षांगाने विनाांक 25 ज लै,2014 
रोजी र्या कार्ययक्रमासाठी गठीत स काणू सवमतीची बैठक पार पडली.  र्या बैठकीत घेतलेल्र्या वनणयर्यान सार  वि.01 
जानेवारी, 2014 ते वि.30 जून, 2014 र्या कालावर्ीत प्राप्त प्रस्तावाांपैकी स र्योग्र्य प्रस्ताव वनवडून तर्याांना वनर्ी 
ववतरीत करण्र्याची बाब शासनाच्र्या ववचारार्ीन होती. 
शासन वनणयर्य:  

लोकसहभागातून पर्यावरण सांवर्यन नाववन्र्यपूणय कार्ययक्रम राबववण्र्यासाठी मागववण्र्यात आलेल्र्या 
प्रस्तावाांपैकी वि.01 जानेवारी,2014 ते वि.30 जून, 2014 र्या कालावर्ीत प्राप्त प्रस्तावाांमरू्न खालील प्रस्तावाांना  
(रे्री नऊ अन्वरे्य) मांजूर व ववतरीत करावर्याचा वनर्ी खालील प्रमाणे :- 

(रूपरे्य लाखात) 
अ.क्र व्र्यक्ती / सांस्रे्चे नाांव र्योजनेचे सांवक्षप्त तपवशल मांजूर व म क्त 

करावर्याचा वनर्ी 
(रू.लाखात)  

अ) जनजागृती ववषर्यक प्रस्ताव :  
1) प्रर्यास सेवाभावी सांस्र्ा, गेवराई, 

वजल्हा बीड. 
बीड वजल्यातील बालाघाट पवयत राांगामर्ील 
गावातून जैव ववववर्ता मांडळाची स्र्पना करून 
गावातील जैव ववववर्ता रवजस्टरच्र्या माध्र्यमातून 
गावतील जैव ववववर्तेचे जतन करणे.  

3.00 

2) नेचर ॲन्ड इनव्हार्यरमेंट सोसार्यटी, 
ठाणे. 

पक्षी हा घटक कें द्रस्र्ानी ठेवून आविवासी आश्रम 
शाळेच्र्या पवरसरातून जैव ववववर्तेववषर्यी जनजागृती 
करणे 

12.00 

3) राजाराम क ालेज ववद्यानगर, 
कोल्हापूर. 

कोल्हापूर वजल्यातील पवचचम घाट के्षत्रातील ववववर् 
वकल्र्यातील जलस्त्रोताचे सवेक्षण व सांवर्यन करणे 

3.00 

 एकूण : 18.00 
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अ.क्र व्र्यक्ती / सांस्रे्चे नाांव र्योजनेचे सांवक्षप्त तपवशल मांजूर व म क्त 
करावर्याचा वनर्ी 
(रू.लाखात)  

क) अमलबजावणी प्रकल्प :  
1) इांवडर्यन हरवपटोलॉजीकल 

सोसार्यटी,प णे.                      
(Indian Herpetological Society, 
Pune ) 

स्र्ार्यी पर्यावरणीर्य ववकासाहय ववववर् गोष्ट्टीचे 
प नचयक्रीकरण. 

14.80 

                                                          एकूण : 14.80 
 एकूण (अ+ब+क) 32.80 

2.               र्या शासन वनणयर्याद्वारे उपरोक्त रु. 32.80 लक्ष ( रुपरे्य बत्तीस लक्ष ऐांशी हजार र्क्त ) सांबांवर्ताांना 
मांजूर व म क्त करण्र्यास मान्र्यता िेण्र्यात रे्यत आहे.  सिर वनर्ी ववतरणाबाबत अटी व शती ववस्तृतपणे सोबतच्र्या 
सहपत्रात नमूि करण्र्यात आलेल्र्या आहेत.  
3.             र्यासाठी कार्यासन अवर्कारी, पर्यावरण ववभाग (Section Officer, Environment Department) र्याांचे नाांवे 
रु. 32.80 लक्ष ( रुपरे्य बत्तीस लक्ष ऐांशी हजार र्क्त )  एवढर्या रकमेचा र्नािेश काढण्र्यात र्यावा व तर्यान सार 
सांबांवर्ताांना तर्याांच्र्या नावासमोर नमूि रक्कम स्वतांत्रवरतर्या र्नािेशाद्वारे अिा करण्र्यात र्यावी. 
४. उपरोक्त अिा करावर्याचे रु. 32.80 लक्ष ( रुपरे्य बत्तीस लक्ष ऐांशी हजार र्क्त ) अवर्िान व 
लेखाअवर्कारी र्याांच्र्यामार्य त कोषागारातून काढून सांबांवर्ताांना अिा करण्र्यासाठी आहरण व सांववतरण अवर्कारी 
म्हणून  श्री. र.ल.लखोटे, कक्ष अवर्कारी, पर्यावरण ववभाग व वनर्यांत्रण अवर्कारी म्हणून श्री. सो.ना.बाग ल, 
उपसवचव, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य र्याांना घोवषत करण्र्यात रे्यत आहे.  तर्याांनी सांबांवर्त व्र्यक्ती / सांस्र्ा र्याांना 
ववतरीत करावर्याचे एकूण रु. 32.80 लक्ष ( रुपरे्य बत्तीस लक्ष ऐांशी हजार र्क्त ), अवर्िान व लेखावर्कारी 
कार्यालर्य, म ांबई रे्यर्ून एकवत्रत र्नािेशाद्वारे ववतरीत करण्र्यासाठी प्राप्त करण्र्याची कार्यवाही करावी. 
5. सिर होणारा खचय हा, क्र. र्य -3435-पवरस्स्र्तीकी व पर्यावरण, 04, प्रि षण प्रवतबांर् व वनर्यांत्रण 103, वारू्य 
व जल प्रिूषण प्रवतबांर्, पांचवार्षषक र्योजनाांतगयत र्योजना-राज्र्य र्योजनाांतगयत र्योजना, (०२) पर्यावरण प्रवतबांर् 
(०२)(१३) पर्यावरणववषर्यक जनजागृती, वशक्षण व वातावरण बिल कृती र्योजना (3435 1302) 31, सहार्यक 
अन िान, र्या लेखावशषाखाली खची घालावा व तो सन 2014-15 च्र्या मांजूर अन िानातून भागववण्र्यात र्यावा.  सन 
2014-2015 र्या वषात सिर लेखावशषाखाली एकूण रु. 200.00 लक्ष एवढी तरतूि अर्यसांकल्पीत करण्र्यात 
आलेली आहे. 
 6.               हा शासन वनणयर्य वनर्योजन ववभागाच्र्या व ववत्त ववभागाच्र्या सहमतीने आवण ववत्त ववभागाच्र्या अनौपचावरक 
सांिभय क्रमाांक 05/15/व्र्यर्य-16, विनाांक 06 जानेवारी, 2015 अन्वरे्य वनगयवमत करण्र्यात रे्यत आहे.   
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7. सिर शासन वनणयर्य महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्र्ळावर उपलब्र् 
करण्र्यात आला असून तर्याचा सांकेताक 201502241324062304 असा आहे. हा आिेश वडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांवकत करुन काढण्र्यात रे्यत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्याांच्र्या आिेशान सार व नावाने.  
 
 

       ( र . ल . लखोटे ) 
  कार्यासन अवर्कारी 

प्रत, 
1. वजल्हावर्कारी, वजल्हा बीड, कोल्हापूर, ठाणे, प णे.  
2. म ख्र्य कार्ययकारी अवर्कारी, वजल्हा पवरषि बीड, कोल्हापूर, ठाणे, प णे. 
3. सांबांवर्त व्र्यक्ती/सांस्र्ा 
4. महालेखापाल (लेखा व अन जे्ञर्यता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र 1/2,मांबई/ नागपूर. 
5. अवर्िान व लेखा अवर्कारी, मांबई. 
6. वनवासी लेखा पवरक्षा अवर्कारी, म ांबई. 
7. मा.मांत्री, पर्यावरण  र्याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालर्य,म ांबई. 
8. मा.राज्र्यमांत्री, पर्यावरण  र्याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालर्य,म ांबई. 
9. प्रर्ान सवचव, पर्यावरण ववभाग र्याांचे स्वीर्य सहार्यक, मांत्रालर्य, मांबई. 
10. ववत्त ववभाग (कार्यासन क्रमाांक व्र्यर्य-16/अर्यसांकल्प-7), मांत्रालर्य, म ांबई. 
11. वनर्योजन ववभाग, कार्यासन क्र.1472, मांत्रालर्य, मांबई. 
12. सांबांवर्त वजल्हा प्रािेवशक अवर्कारी, महाराष्ट्र प्रिूषण वनर्यांत्रण मांडळ. 
13. रोखशाखा, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई. 
14. सवय कार्यासने, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई. 
15. वनवडनस्ती 

 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पर्यावरण ववभाग, शासन वनणयर्य क्र. ईएनव्ही-2014/प्र.क्र.36 /ताांक-3, वि. 22 जानेवारी,2015 चे सहपत्र 
पर्यावरण ववभाग, पत्र क्र. इएनव्ही-2014/प्र.क्र.36/ताांक-3, वि. 01 सप्टेंबर, 2014 न सार वनवड प्राप्त 

“प्रर्यास सेवाभावी सांस्र्ा, गेवराई"  र्याांच्र्या “बीड वजल्यातील बालाघाट पवयत राांगामर्ील गावातून जैव ववववर्ता 
मांडळाची स्र्पना करून गावातील जैव ववववर्ता रवजस्टरच्र्या माध्र्यमातून गावतील जैव ववववर्तेचे जतन करणे.”  
र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती 
प ढीलप्रमाणे :- 
१) प्रस्ताववत सांकल्पना बीड वजल्यातील बालाघाट पवयत राांगामर्ील 10 गावातून जैव ववववर्ता मांडळाची स्र्पना 
करून गावातील जैव ववववर्ता रवजस्टरच्र्या माध्र्यमातून गावतील जैव ववववर्तेचे जतन करण्र्याचा कार्ययक्रम  
राबववण्र्यात र्यावी. सिर कार्ययक्रमाच्र्या अांमलबजावणीसाठी “प्रर्यास सेवाभावी सांस्र्ा, गेवराई", र्याांना रु. 3.00 लक्ष 
(रुपरे्य तीन लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  सिर कार्ययक्रम राबववण्र्यासाठी सांस्रे्नी 10% वहस्सा 
म्हणजेच वकमान रु. 30,000/- वकमान खचय करावर्याचा आहे.  तर्यासाठी सांस्रे्नी एकूण रु. 3.30 लक्ष खचाचा 
सांपूणय तपवशल बाब-वनहार्य तातकाळ सािर करण्र्यात र्यावा, तर्यानांतरच काम हाती घेण्र्यात र्यावे. 
(2) प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, ब नसय इतर) मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास 
पाठववण्र्यात र्यावी. ( सॉफ्ट व हाडय कॉपी ) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य ववतरीत, प्रिर्षशत करता रे्यईल. 
(3) कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वर (पोस्टसय, ब नसय, स्स्टकसय इ.) “पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्षशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घेवून शासनाकडे पाठववणे 
आवचर्यक रावहल. 
(4) जनजागृतीसाठी वनवडलेल्र्या 1० गावाांची नावे कार्ययक्रम राबववण्र्याची रुपरेषा जसे विनाांक र्याचा तपवशल सािर 
करावा. 
(5) प्रकल्पाांतगयत कार्ययशाळा, प्रिशयन, मेळावा, पवरषि वा ततसम उपक्रम होत असल्र्यास ववभागास 10 विवस आर्ी 
सिर उपक्रमाबाबत अवगत करावे, जेणे करुन ववभागातील प्रवतवनर्ी सिर उपक्रमास आवचर्यकतेन सार उपस्स्र्त 
राहू शकतील. 
(7) प्रकल्पासांबांवर्त प्रशासकीर्य / सांबांवर्त र्यांत्रणेकडून आपला कार्ययक्रम र्यशस्वीपणे पार पडला असल्र्याचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन ते ववभागास सािर करणे. 
(8) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बां्ंांनकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
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9) मान्र्य खचाच्र्या बाबींसाठी अन्र्य कोणतर्याही स्त्रोताांमार्य त वनर्ी प्राप्त होत असल्र्यास सिर बाब पर्यावरण 
ववभागाच्र्या वनिशयनास आणून ववभागाची पूवय परवानगीने सिर खचय करणे बांर्नकारक आहे. 
10) सांस्रे्ने विलेल्र्या कार्ययक्रमान सार सिर वनर्ीचा खचय होत असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगवत अहवाल िर 
मवहन्र्याच्र्या १० तारखेपूवी पर्यावरण ववभागास सािर करणे (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) 
(11) सिर र्योजनेच्र्या अांमलबजावणीत पर्यावरण ववभागास काही त्र टी आढळल्र्यास तर्यान रुप आवचर्यक ती 
कारवाई, न्र्यार्यालर्यीन कारवाई करण्र्यास पर्यावरण ववभाग म क्त असेल.  तसेच कोणतर्याही पूवय सचूना न िेता 
सांस्रे्स मांजूर केलेली र्योजना रद्द करण्र्याचा पूणय अवर्कार पर्यावरण ववभागाकडे असेल. 
(१2) उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे अवचर्यक आहे. 
(१3) र्योजनाांच्र्या अांमलबजावणीच्र्या खचाचे उपर्योवगता प्रमाणपत्र  वववहत प्रारुपान सार सािर करणे आवचर्यक 
असेल (“ वववरणपत्र-अ” ) तसेच र्योजना पूणय झाल्र्यावर तर्याच्र्या र्यशस्वीपणाबद्दल अहवाल तसेच Completion 
Report व ऑडीट अहवाल िेणे आवचर्यक राहील. 
(१4) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्ट म्प पेपरवर अटी व शती मांजूर असलेले हमीपत्र सािर करणे 
बांर्नकारक आहे. 

 
 

                     ( र . ल . लखोटे ) 
                      कार्यासन अवर्कारी 
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पर्यावरण ववभाग, शासन वनणयर्य क्र. ईएनव्ही-2014/प्र.क्र.36 /ताांक-3, वि. 22 जानेवारी,2015 चे सहपत्र 
पर्यावरण ववभाग, पत्र क्र. इएनव्ही-2014/प्र.क्र.36/ताांक-3, वि. 01 सप्टेंबर, 2014 न सार वनवड प्राप्त 

“ नेचर ॲन्ड इनव्हार्यरमेंट सोसार्यटी, ठाणे" र्याांच्र्या पक्षी हा घटक कें द्रस्र्ानी ठेवून आविवासी आश्रम शाळेच्र्या 
पवरसरातून जैव ववववर्तेववषर्यी जनजागृती करणे र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार 
राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी नेचर ॲन्ड इनव्हार्यरमेंट सोसार्यटी, ठाणे र्याांना रु.12.00 लक्ष (रुपरे्य बारा 
लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  र्याव्र्यवतवरक्त सांस्रे्चा वकमान रु. 1,00,000/- रक्कमेचा सिर 
कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
(२) पालघर व तर्या जवळच्र्या के्षत्रातील आश्रमशाळा पवरसरातील पक्षाांसांबांर्ी जैव ववववर्तेववषर्यी जनजागृती  61 
आश्रमशाळेत करण्र्यासाठी सिर वनर्ी म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. . 
(३) कार्ययशाळेसाठी वा प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, ब नसय इतर) 
मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास पाठववण्र्यात र्यावी ( सॉफ्ट व हाडय कॉपी ) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य 
ववतरीत करता रे्यईल. 
(४) प्रकल्पाांतगयत वनवडलेल्र्या आश्रम  शाळेचे नाांव कार्ययक्रम राबववण्र्याच्र्या रुपरेषा जसे वठकाण व विनाांक र्याांचा 
तपवशल सािर करावा. 
(5) कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वर (पोस्टसय, ब नसय, स्स्टकसय इ.) “ पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्षशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घेवून शासनाकडे पाठववणे 
आवचर्यक रावहल 
(७) मान्र्य खचाच्र्या बाबींसाठी अन्र्य कोणतर्याही स्त्रोताांमार्य त वनर्ी प्राप्त होत असल्र्यास सिर बाब पर्यावरण 
ववभागाच्र्या वनिशयनास आणून ववभागाची पूवय परवानगीने सिर खचय करणे बांर्नकारक आहे. 
(८) प्रकल्पाांतगयत कार्ययशाळा, प्रिशयन, मेळावा, पवरषि वा ततसम उपक्रम होत असल्र्यास ववभागास 10 विवस आर्ी 
सिर उपक्रमाबाबत अवगत करावे, जेणे करुन ववभागातील प्रवतवनर्ी सिर उपक्रमास आवचर्यकतेन सार उपस्स्र्त 
राहू शकतील. 
(९) सांस्रे्ने विलेल्र्या कार्ययक्रमान सार सिर वनर्ीचा खचय होत असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगवत अहवाल िर 
मवहन्र्याच्र्या १० तारखेपूवी पर्यावरण ववभागास सािर करणे (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) 
(10) प्रकल्पासांबांवर्त प्रशासकीर्य / सांबांवर्त र्यांत्रणेकडून आपला कार्ययक्रम र्यशस्वीपणे पार पडला असल्र्याचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन ते ववभागास सािर करणे. 
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(11) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
(12) सिर र्योजनेच्र्या अांमलबजावणीत पर्यावरण ववभागास काही त्र टी आढळल्र्यास तर्यान रुप आवचर्यक ती 
कारवाई, न्र्यार्यालर्यीन कारवाई करण्र्यास पर्यावरण ववभाग म क्त असेल.  तसेच कोणतर्याही पूवय सचूना न िेता 
सांस्रे्स मांजूर केलेली र्योजना रद्द करण्र्याचा पूणय अवर्कार पर्यावरण ववभागाकडे असेल. 
(१3) उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(१4) र्योजनाांच्र्या अांमलबजावणीच्र्या खचाचे उपर्योवगता प्रमाणपत्र वववहत प्रारुपान सार सािर करणे आवचर्यक 
असेल (“ वववरणपत्र-अ” ) तसेच र्योजना पूणय झाल्र्यावर तर्याच्र्या र्यशस्वीपणाबद्दल अहवाल तसेच Completion 
Report व ऑवडट अहवाल िेणे आवचर्यक राहील. 
(15) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्ट म्प पेपरवर अटी व शती मांजूर असलेले हमीपत्र सािर 
करणे बांर्नकारक आहे. 

 
 
               ( र . ल . लखोटे ) 

                कार्यासन अवर्कारी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



शासन वनणयर्य क्रमाांकः ईएनव्ही -2014/प्र.क्र.36/ताां.क.3 

 

पृष्ट्ठ 11 पैकी 8  
 

 
पर्यावरण ववभाग, शासन वनणयर्य क्र. ईएनव्ही-2014/प्र.क्र.36 /ताांक-3, वि. 22 जानेवारी,2015 चे सहपत्र 

पर्यावरण ववभाग, पत्र क्र. इएनव्ही-2014/प्र.क्र.36/ताांक-3, वि. 01 सप्टेंबर, 2014 न सार वनवड प्राप्त 
“ राजाराम क ालेज ववद्यानगर, कोल्हापूर" र्याांच्र्या “कोल्हापूर वजल्यातील पवचचम घाट के्षत्रातील ववववर् 
वकल्र्यातील जलस्त्रोताचे सवेक्षण व सांवर्यन करणे, र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार 
राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी “ राजाराम क ालेज ववद्यानगर, कोल्हापूर" र्याांना रु.3.00 लक्ष (रुपरे्य तीन 
लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. सिर रक्कम प्रस्ताववत कार्ययक्रम प्रर्मत: 5 वकल्ल्र्याांची वनवड करून 
तर्यावरील जलस्त्रोताचे सांवर्यन व सांरक्षणासाठी म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. 
 (२)सांस्रे्चा 10 टक्के वहस्सा म्हणजेच वकमान रु. 30,000/- रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
 (3) प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, ब नसय इतर) मान्र्यतेसाठी प्रर्म 
ववभागास पाठववण्र्यात र्यावी ( सॉफ्ट व हाडय कॉपी ) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य ववतरीत करता रे्यईल..  
(4) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
(5) प्रकल्पाांतगयत वनवडलेल्र्या वकल्ल्र्याांचे नाांव, कार्ययक्रमाच्र्या रुपरेषा बाबत बाब-वनहार्य मावहती खचाच्र्या 
तपवशलासह पर्यावरण ववभागास िेणे आवचर्यक आहे. 
(6) मान्र्य खचाच्र्या बाबींसाठी अन्र्य कोणतर्याही स्त्रोताांमार्य त वनर्ी प्राप्त होत असल्र्यास सिर बाब पर्यावरण 
ववभागाच्र्या वनिशयनास आणून ववभागाची पूवय परवानगीने सिर खचय करणे बांर्नकारक आहे. 
(7) )सांस्रे्ने विलेल्र्या कार्ययक्रमान सार सिर वनर्ीचा खचय होत असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगवत अहवाल िर 
मवहन्र्याच्र्या १० तारखेपूवी पर्यावरण ववभागास सािर करणे (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) 
(8) सिर र्योजनेच्र्या अांमलबजावणीत पर्यावरण ववभागास काही त्र टी आढळल्र्यास तर्यान रुप आवचर्यक ती कारवाई, 
न्र्यार्यालर्यीन कारवाई करण्र्यास पर्यावरण ववभाग म क्त असेल.  तसेच कोणतर्याही पूवय सूचना न िेता सांस्रे्स मांजूर 
केलेली र्योजना रद्द करण्र्याचा पूणय अवर्कार पर्यावरण ववभागाकडे असेल. 
(9)उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(१0)र्योजनाांच्र्या अांमलबजावणीच्र्या खचाचे उपर्योवगता प्रमाणपत्र वववहत प्रारुपान सार सािर करणे आवचर्यक 
असेल (“ वववरणपत्र-अ” ) तसेच र्योजना पूणय झाल्र्यावर तर्याच्र्या र्यशस्वीपणाबद्दल अहवाल तसेच Completion 
Report, ऑवडट अहवाल िेणे आवचर्यक राहील. 
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(11) प्रकल्पाांतगयत कार्ययशाळा, प्रिशयन, मेळावा, पवरषि वा ततसम उपक्रम होत असल्र्यास ववभागास 10 विवस 
आर्ी सिर उपक्रमाबाबत अवगत करावे, जेणे करुन ववभागातील प्रवतवनर्ी सिर उपक्रमास आवचर्यकतेन सार 
उपस्स्र्त राहू शकतील. 
(12) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्ट म्प पेपरवर अटी व शती मांजूर असलेले हमीपत्र सािर करणे 
बांर्नकारक आहे. 

 
  

     ( र . ल . लखोटे ) 
    कार्यासन अवर्कारी 
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पर्यावरण ववभाग, शासन वनणयर्य क्र. ईएनव्ही-2014/प्र.क्र.36 /ताांक-3, वि. 22 जानेवारी,2015 चे सहपत्र 
पर्यावरण ववभाग, पत्र क्र. इएनव्ही-2014/प्र.क्र.36/ताांक-3, वि. 01 सप्टेंबर, 2014 न सार वनवड प्राप्त 

“इांवडर्यन हरवपटोलॉजीकल सोसार्यटी,प णे (Indian Herpetological Society) " र्याांच्र्या स्र्ार्यी पर्यावरणीर्य 
ववकासाहय ववववर् गोष्ट्टीचे प नचयक्रीकरण र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार 
राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी इांवडर्यन हरवपटोलॉजीकल सोसार्यटी,प णे (Indian Herpetological 
Society) र्याांना रु.14.80 लक्ष (रुपरे्य चौिा लाख ऐांशी हजार र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  र्याव्र्यवतवरक्त 
सांस्रे्चा वकमान रु. 1,50,000/- रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
(२) स मारे 30 गाांवतील 100 शाळाांमध्रे्य तसेच स्र्ावनक र्य वक ग्रामीण मवहला, आविवासी बाांर्व र्याांना कार्ययशाळेतून 
प्रवशक्षण िेवून ऊजा, पाणी, टाकावू पासनू वटकावू वस्त  बनववणे र्या सारख्र्या ववववर् बाबींचे प्रवशक्षण िेणे र्यासाठी 
सिर वनर्ी म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. . 
(३) कार्ययशाळेसाठी वा प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, ब नसय इतर) 
मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास पाठववण्र्यात र्यावी ( सॉफ्ट व हाडय कॉपी ) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य 
ववतरीत करता रे्यईल. 
(४) प्रकल्पाांतगयत वनवडलेल्र्या गाांव व  शाळेचे नाांव कार्ययक्रम राबववण्र्याच्र्या रुपरेषा जसे वठकाण व विनाांक र्याांचा 
तपवशल सािर करावा. 
(5) कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वर (पोस्टसय, ब नसय, स्स्टकसय इ.) “ पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्षशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घेवून शासनाकडे पाठववणे 
आवचर्यक रावहल 
(७) मान्र्य खचाच्र्या बाबींसाठी अन्र्य कोणतर्याही स्त्रोताांमार्य त वनर्ी प्राप्त होत असल्र्यास सिर बाब पर्यावरण 
ववभागाच्र्या वनिशयनास आणून ववभागाची पूवय परवानगीने सिर खचय करणे बांर्नकारक आहे. 
(८) प्रकल्पाांतगयत कार्ययशाळा, प्रिशयन, मेळावा, पवरषि वा ततसम उपक्रम होत असल्र्यास ववभागास 10 विवस आर्ी 
सिर उपक्रमाबाबत अवगत करावे, जेणे करुन ववभागातील प्रवतवनर्ी सिर उपक्रमास आवचर्यकतेन सार उपस्स्र्त 
राहू शकतील. 
(९) सांस्रे्ने विलेल्र्या कार्ययक्रमान सार सिर वनर्ीचा खचय होत असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगवत अहवाल िर 
मवहन्र्याच्र्या १० तारखेपूवी पर्यावरण ववभागास सािर करणे (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) 
(10) प्रकल्पासांबांवर्त प्रशासकीर्य / सांबांवर्त र्यांत्रणेकडून आपला कार्ययक्रम र्यशस्वीपणे पार पडला असल्र्याचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन ते ववभागास सािर करणे. 
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(11) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्षशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
(12) सिर र्योजनेच्र्या अांमलबजावणीत पर्यावरण ववभागास काही त्र टी आढळल्र्यास तर्यान रुप आवचर्यक ती 
कारवाई, न्र्यार्यालर्यीन कारवाई करण्र्यास पर्यावरण ववभाग म क्त असेल.  तसेच कोणतर्याही पूवय सचूना न िेता 
सांस्रे्स मांजूर केलेली र्योजना रद्द करण्र्याचा पूणय अवर्कार पर्यावरण ववभागाकडे असेल. 
(१3) उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(१4) र्योजनाांच्र्या अांमलबजावणीच्र्या खचाचे उपर्योवगता प्रमाणपत्र वववहत प्रारुपान सार सािर करणे आवचर्यक 
असेल (“ वववरणपत्र-अ” ) तसेच र्योजना पूणय झाल्र्यावर तर्याच्र्या र्यशस्वीपणाबद्दल अहवाल तसेच Completion 
Report, ऑवडट अहवाल िेणे आवचर्यक राहील. 
(15) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्ट म्प पेपरवर अटी व शती मांजूर असलेले हमीपत्र सािर 
करणे बांर्नकारक आहे. 

 
 
           ( र . ल . लखोटे ) 

              कार्यासन अवर्कारी 
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