
पर्यावरण ववषर्यक कार्ययक्रम 
Call for Green Ideas  

महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण ववभाग 

शासन वनणयर्य क्रमाांकः इएनव्ही -2013/प्र.क्र.96/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 पत्र क्रमाांकः ईएनव्ही-2013/प्र.क्र.96/ताां.क.3, वि.16 सप्टेंबर, 2013  
3) शासन वनणयर्य क्रमाांकः ईएनव्ही-2014/प्र.क्र.36/ताां.क.3, वि.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 
सप्टेंबर,2012 ते वि.31 ज लै, 2013 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 सप्टेंबर, 2012 ते वि.31 ज लै, 2013 र्या कालावर्ीत प्राप्त प्रस्तावाांमरू्न खालील प्रसतावाांना  
(रे्री सात 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) ववस्तारासाठी प्राप्त व मांजूर प्रस्ताव :  
1) अस्स्ततव मवहला बह उदे्दवशर्य सांस्र्ा, 

ब लडाणा. 
पर्यावरणपूरक सणाांचे साजरीकरण 5.00 

2) लोकरांजन बह उदे्दवशर्य सांस्र्ा, 
जामनेर, वजल्हा जळगाांव 

लोकभाषेतून ( तावडी - मराठी व एराणी ) पर्यावरण 
ववषर्यक जनजागृती व नैसर्गगक सार्नसांपत्तीचे 
सांवर्यन. 

2.00 

 एकूण : 
 
 
 

7.00 
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अ.क्र व्र्यक्ती / सांस्रे्चे नाांव र्योजनेचे सांवक्षप्त तपवशल मांजूर व म क्त 
करावर्याचा वनर्ी 
(रू.लाखात)  

ब) जनजागृती ववषर्यक प्रस्ताव :  
1) वनसगय ववज्ञान मांडळ,नागपूर मन ष्ट्र्य व वन्र्य जीवामर्ील सांघषय ठळण्र्यासाठी 

जनजागृती करणे.(Awareness to avoid man-
animal conflicts) 

2.00 

2) वनसगय जागर प्रवतष्ट्ठान, प णे पवरसांस्रे्चे सांवर्यन (Conservation of eco system 
services 

5.00 

3) व मन सोसार्यटी र्ॉर एन्व्हारमेंट 
कल्चर ॲन्ड एज्र्य केशन, म ांबई. 

नावशक रे्यरे् आर्योजीत करण्र्यात रे्यत असलेल्र्या 
क भमेळात पर्यावरण जनजागृती करणे. 

7.00 

4) श्रीमती केतकी घाटे, प णे पारांपावरक पर्यावरणीर्य ज्ञानाचे सांवहतीकरण 
(Documentation of traditional environmental 
wisdom) 

14.29 

 एकूण : 28.29 
क) अमलबजावणी प्रकल्प :  

1) श्रीमती सोनाली र्डके, प णे. पर्यावरण वशक्षणासाठी ववववर् पर्यावरणीर्य कृती 
आरखड्ाांची आखणी करणे. (Designing 
environmental activities for eco-education) 

7.91 

2) इकोएस्क्सट, प णे टाकऊ वस्तू पूनयचवक्रत करून सजावटीचे वस्तू 
करणे. (The Reuse collective and the beauty of 
recycling event) 

10.00 

3) श्री.वगरीश जाठार व श्री. र्मयराज 
पाटील, प णे. 

पवचचम घाटातील प्रिेशवनष्ट्ठ व लोपपावत असलेल्र्या 
प्रजातीची स्स्र्ती  व सांवर्यन करणे. (Status and 
conservation of the endemic and threatened birds 
of the northern western Ghats of India) 

9.00 

                                                          एकूण : 26.91 
 एकूण (अ+ब+क) 62.20 
2.               र्या शासन वनणयर्याद्वारे उपरोक्त रु. 62.20 लक्ष (रुपरे्य बासष्ट्ठ लक्ष वीस 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. 62.20 लक्ष (रुपरे्य बासष्ट्ठ लक्ष वीस 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. 62.20 लक्ष (रुपरे्य बासष्ट्ठ लक्ष वीस हजार र्क्त) अवर्िान व लेखाअवर्कारी 
र्याांच्र्यामार्य त कोषागारातून काढून सांबांवर्ताांना अिा करण्र्यासाठी आहरण व सांववतरण अवर्कारी म्हणून  श्री. 
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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.  तर्याांना सांबांवर्त व्र्यक्ती / सांस्र्ा र्याांना ववतरीत 
करावर्याचे एकूण रु. 62.20 लक्ष (रुपरे्य बासष्ट्ठ लक्ष वीस हजार र्क्त), अवर्िान व लेखावर्कारी कार्यालर्य, म ांबई 
रे्यर्ून एकवत्रत र्नािेशाद्वारे ववतरीत करण्र्यासाठी प्राप्त करण्र्याची कार्यवाही करावी. 
5. सिर होणारा खचय हा, क्र. रू्य-3435-पवरस्स्र्तीकी व पर्यावरण, 04, प्रि षण प्रवतबांर् व वनर्यांत्रण 103, वारू्य 
व जल प्रिूषण प्रवतबांर्, पांचवार्गषक 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 घालावी 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 08/15/व्र्यर्य-16, विनाांक 06 जानेवारी, 2015 अन्वरे्य वनगयवमत करण्र्यात रे्यत आहे.   

सिर शासन वनणयर्य महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्र्ळावर उपलब्र् 
करण्र्यात आला असून तर्याचा सांकेताक 201502241249103804 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, म ांबई, प णे, नागपूर.जळगाांव, ब लडाणा 
2. सांबांवर्त व्र्यक्ती/सांस्र्ा 
3. महालेखापाल (लेखा व अन जे्ञर्यता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र 1/2,मांबई/ नागपूर. 
4. अवर्िान व लेखा अवर्कारी, मांबई. 
5. वनवासी लेखा पवरक्षा अवर्कारी, म ांबई. 
6. मा.मांत्री, पर्यावरण  र्याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालर्य,म ांबई. 
7. मा.राज्र्यमांत्री, पर्यावरण  र्याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालर्य,म ांबई. 
8. प्रर्ान सवचव, पर्यावरण ववभाग र्याांचे स्वीर्य सहार्यक, मांत्रालर्य, मांबई. 
9. ववत्त ववभाग (कार्यासन क्रमाांक व्र्यर्य-16/अर्यसांकल्प-7), मांत्रालर्य, म ांबई. 
10. वनर्योजन ववभाग, कार्यासन क्र.1472, मांत्रालर्य, मांबई. 
11. सांबांवर्त वजल्हा प्रािेवशक अवर्कारी, महाराष्ट्र प्रिूषण वनर्यांत्रण मांडळ. 
12. रोखशाखा, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई. 
13. सवय कार्यासने, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई. 

         14. वनवडनस्ती 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पर्यावरण ववभाग, शासन वनणयर्य क्र. ईएनव्ही-2013/प्र.क्र.96 /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 “अस्स्ततव 
बह उदे्दवशर्य सांस्र्ा” , वजल्हा ब लडाणा र्याांच्र्या “ Preservation of Civilization Nisargbandh”  र्या सांकल्पनेवरील 
प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
१) प्रस्ताववत सांकल्पना सांग्रामपूर ब्लॉक, वजल्हा ब लडाणा रे्यरे् राबववण्र्यात र्यावी. सिर कार्ययक्रमाच्र्या 
अांमलबजावणीसाठी “अस्स्ततव बह उदे्दवशर्य सांस्र्ा” , वजल्हा ब लडाणा र्याांना रु. 5.00 लक्ष (रुपरे्य पाच लक्ष र्क्त) 
मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  सिर कार्ययक्रम राबववण्र्यासाठी सांस्रे्नी 10% वहस्सा म्हणजेच रु. 50,000/- 
वकमान खचय करावर्याचा आहे.  तर्यासाठी सांस्रे्नी एकूण रु. 5.50 लक्ष खचाचा सांपूणय तपवशल बाब-वनहार्य तातकाळ 
सािर करण्र्यात र्यावा, तर्यानांतरच काम हाती घेण्र्यात र्यावे. 
२) 30 मवहला बचत गटाांना सक्षम बनवून तर्याांच्र्यामार्य त नैसर्गगक रांग व पर्यावरणपूरक गणेशमूती बनवून 
बाजारपेठेत जनसामान्र्याांसाठी उपलब्र् करणे र्यासाठी रु. 5.00 लक्ष एवढी रक्कम मांजूर करण्र्यात आली आहे. 
३) प्रस्तावातील उपकणे खरेिी व सहार्यकाचे मानर्न इतर्यािीसाठी सांस्रे्च्र्या वहस्र्यातून खचय करण्र्यात र्यावा. 
४)नैसर्गगक रांग तर्यार करण्र्यासाठी व गणेशमूती बनववण्र्यासाठी वापरण्र्यात रे्यणाऱ्र्या कच्र्या मालाववषर्यी सांस्रे्ने 
िक्षता घ्र्यावी.  तसेच नैसर्गगक रांग व पर्यावरणपूरक गणेशमूती र्याांच्र्या ग णवते्तबाबत सांस्रे्ने ववशेष खबरिारी घ्र्यावी. 
५)बाजारपेठेत मवहला बचत गटाांमार्य त तर्यार करण्र्यात आलेला नैसर्गगक रांग उपलब्र् करुन िेण्र्यापूवी, सिर रांग 
पर्यावरणपूरक असल्र्याची शासन मान्र्यता प्राप्त प्रर्योगशाळेतून चाचणी करावी.  सिर अहवाल पर्यावरण ववभागास 
सािर करण्र्यात र्यावा, ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतरच सांस्रे्स सिर रांग बाजारपेठेत उपलब्र् करुन िेता रे्यईल. 
६)सांस्रे्मार्य त तर्यार करण्र्यात आलेल्र्या पर्यावरणपूरक नैसर्गगक रांग व गणेशमूती र्याांच्र्या ववक्रीतून होणाऱ्र्या 
नफ्र्यातील वहस्सा मवहला बचत गट व सांस्र्ा र्याांच्र्यातील वाटपाबाबत सववस्तर रुपरेषा सािर करावी. 
(७)सांस्रे्मार्य त तर्यार करण्र्यात आलेल्र्या पर्यावरणपूरक नैसर्गगक रांग वा गणेशमूतीबाबत भववष्ट्र्यात काही 
न्र्यार्यालर्यीन वा अन्र्य बाबी उद्भवल्र्यास, सिर बाबत सांबांवर्त सांस्र्ा सवयस्वी जबाबिार राहील. 
(८)प्रकल्पाांतगयत तर्यार करण्र्यात रे्यणाऱ्र्या नैसर्गगक रांगाांच्र्या पावकटाांवर ( प्रर्योग शाळेतून चाचणी केल्र्यावर व 
ववभागाकडून मान्र्यता प्राप्त झाल्र्यावर ) तसेच प्रवसध्िीसाठी तर्यार करण्र्यात रे्यणाऱ्र्या मावहती पत्रकाांवर पर्यावरण 
ववभाग, महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना असे िशयनी भागावर प्रिर्गशत करावे. 
९) प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, बॅनसय इतर) मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास 
पाठववण्र्यात र्यावी.  (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्यववतरीत, प्रिर्गशत करता रे्यईल. 
(१०) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असून, 
तर्यावर विनाांक व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
(११) 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. 
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(१२) 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) 
(१३) कार्ययक्रम आर्योवजत करावर्याचे बाब-वनहार्य तपवशल, खचाचा तपवशल पर्यावरण ववभागाकडे सािर करावा. 
(१४) 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. 
(१५) उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(१६) उपरोक्त 3० मवहला बचत गटास प ढे कार्ययक्रम चालू ठेवण्र्यासाठी सक्षम करण्र्यासाठीच्र्या र्योजना बाबतची 
रुपरेषा कार्ययक्रमअांती सािर करणे आवचर्यक राहील. 
(१७) 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. 
(१८) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 
“लोकरांजन बह उदे्दवशर्य सांस्र्ा” , ताल का जामनेर वजल्हा जळगाांव र्याांच्र्या “लोकभाषेतून (तावडी-मराठी व ऐराणी) 
पर्यावरण ववषर्यक जनजागृती व नैसर्गगक सार्नसांपत्तीचे सांवर्यन”  र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या 
वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :-  
(१)प्रस्ताववत सांकल्पना जामनेर ताल का वजल्हा जळगाांव रे्यर्ील 30 गावात जनजागृती कार्ययक्रम घेण्र्यासाठी 
“लोकरांजन बह उदे्दवशर्य सांस्र्ा, वज.जळगाांव”  र्याांना रु. 2.00 लक्ष (रुपरे्य िोन लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात 
रे्यत आहे.  
(२)सांस्रे्चा 10 टक्के वहस्सा म्हणजेच वकमान रु. 20,000/-  रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
(३)प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, बॅनसय इतर) मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास 
पाठववण्र्यात र्यावी. ( सॉफ्ट व हाडय कॉपी ) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य ववतरीत, प्रिर्गशत करता रे्यईल. 
(४)कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वर (पोस्टसय, बॅनसय, स्स्टकसय इ.) “पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्गशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घेवून शासनाकडे पाठववणे 
आवचर्यक रावहल. 
(5) जनजागृतीसाठी वनवडलेल्र्या ३० गावाांची नावे कार्ययक्रम राबववण्र्याची रुपरेषा जसे विनाांक र्याचा तपवशल सािर 
करावा.गावाांची वनवड करताांना गावातील लोकसांख्र्या, शौचालरे्य उभारणे र्या बाबींचा सवय तपवशल सिस्र्य सवचव, 
स काणू सवमती र्याांना सािर करावा. 
6)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 बांधांनकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
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) 
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(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 असनू सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे 
(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, ऑवडट अहवाल िेणे आवचर्यक राहील. 
(१4)वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 
“वनसगय ववज्ञान मांडळ, नागपूर “Awareness to avoid Man-Animal Conflicts र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास 
स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी वनसगय ववज्ञान मांडळ, नागपूर र्याांना रु.2.00 लक्ष (रुपरे्य िोन लक्ष र्क्त) 
मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  र्याव्र्यवतवरक्त सांस्रे्चा 10 टक्के वहस्सा म्हणजेच वकमान रु. 20,000/- 
रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
(२) प्रोजेक्टर, हॉलभाडे इ. साठीचा खचय सांस्रे्च्र्या वहस्र्यामरू्न करण्र्यात र्यावा. 
(३) कार्ययशाळेसाठी वा प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, बॅनसय इतर) 
मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास पाठववण्र्यात र्यावी ( सॉफ्ट व हाडय कॉपी ) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य 
ववतरीत करता रे्यईल. 
(४) प्रकल्पाांतगयत वनवडलेल्र्या शाळेचे नाांव कार्ययक्रम राबववण्र्याच्र्या रुपरेषा जसे वठकाण व विनाांक र्याांचा तपवशल 
सािर करावा. 
(५) प्रकल्पाांतगयत उपक्रम राबववण्र्यासाठी वनवडण्र्यात रे्यणाऱ्र्या शाळाांमध्रे्य प्रर्मत: ववभागामार्य त राबववण्र्यात रे्यत 
असलेल्र्या र्योजना जशी “पर्यावरण सेवा र्योजना व राष्ट्रीर्य हरीत सेना”  अांतगयत शाळाांना प्रार्ान्र्य द्यावे.  र्याबाबत 
ववभागाकडून मागयिशयन घ्र्यावे. 
(६) कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वर (पोस्टसय, बॅनसय, स्स्टकसय इ.) “ पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्गशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्गशत 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 प्रिर्गशत 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 स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 “ वनसगय 
जागर प्रवतष्ट्ठान, प णे “ Conservation of eco systems services, र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या 
वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) कस्त रीरांगन अहवालान सार प णे वजल्हर्यातील गावाांतील गवताळ प्रिेश (Grassland) र्याांचे GPS द्वारे मापन, 
मूल्र्याांकन, गवताळ भागातील तसेच गवत जातीतील ववववर्तेचा अभ्र्यास करुन सववस्तर अहवाल सािर 
करण्र्यासाठी वनसगय जागर प्रवतष्ट्ठान, प णे र्याांना रु. 5.00 लक्ष (रुपरे्य आठ लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत 
आहे. 
(२)सांस्रे्चा 10 टक्के वहस्सा म्हणजेच वकमान रु. 50,000/- रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
(३)स र्ारीत प्रस्तावात नमूि केलेल्र्या बाबींपैकी “ Grassland area”  साठी स्वतांत्र सांकेतस्र्ळ वनर्गमती व Assesment 
of the 3 B`s of the grassland र्या उपक्रमाांस मान्र्यता िेण्र्यात रे्यणार नाही.  
(४)अहवाल तर्यार करण्र्यासाठी वापरण्र्यात रे्यणारा “ Secondary data”  अवर्कृत स्वरुपाचा असावा र्याबाबत 
सांस्रे्ने िक्षता घ्र्यावी.  तसेच अांवतम अहवालातील मावहती, वनष्ट्कषय खरे (Authentic) असण्र्याबाबतची ववशेष 
खबरिारी सांस्रे्ने घ्र्यावी. 
(५) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
6) कार्ययक्रमाच्र्या रुपरेषा बाबत बाब-वनहार्य मावहती खचाच्र्या तपवशलासह पर्यावरण ववभागास िेणे आवचर्यक आहे. 
(7) 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. 
(8) )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) 
(9) 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. 
(10)उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असनू सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
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(१1)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. 
(12)वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 
“व मन सोसार्यटी र्ॉर एन्व्हार्ययमेंट कल्चर ॲन्ड एज्र्य केशन र्याांचे “नावशक रे्यरे् आर्योजीत करण्र्यात रे्यत असलेल्र्या 
क भमेळात पर्यावरण जनजागृती करणे, र्या प्रस्तावास रु.7.00 (रुपरे्य सात लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत 
आहे.र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती 
प ढीलप्रमाणे :- 
(१)  Garbage Free क ां भमेळा साजरा करण्र्याच्र्या “व मन सोसार्यटी र्ॉर एन्व्हार्ययमेंट कल्चर ॲन्ड एज्र्य केशन र्याांच्र्या 
प्रस्तावास रु. 7.00 लक्ष (रुपरे्य सात लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  र्यात प्राम ख्र्याने 20 हजार Green 
Volunteers (तर्यात 50% मवहला व 50% ववद्यार्ी, र्य वक व इतर) चे प्रवशक्षण व प्रतर्यक्ष क ां भमेळा कार्ययक्रमाच्र्या वेळी 
राबववण्र्यात रे्यणारे उपक्रम इ. बाबींचाच समावेश असावा.  तर्या बाबतचा तपवशल सािर करावा. 
(२) सांस्रे्चा 10 टक्के वहस्सा म्हणजेच रु. ७0,000/- रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल 
(३) Green Volunteers तर्यार करण्र्यासाठी ववववर् के्षत्रात कार्ययशाळा घेणे र्या नमूि करण्र्यात आलेल्र्या बाबीस 
मान्र्यता नाही.  Green Volunteers साठी ववभागामार्य त वा शासनामार्य त राबववण्र्यात रे्यणाऱ्र्या ववववर् र्योजना जसे 
पर्यावरण सेवा र्योजना, पवचचम घाट ववशेष इको क्लब, राष्ट्रीर्य हरीत सेवा वा राष्ट्रीर्य सेवा र्योजना इ. अांतगयत 
ववद्यार्थ्र्यांचा समावेश ही बाब ववचारार्य घेण्र्यात र्यावी.  र्याबाबत ववभागाकडून मागयिशयन घ्र्यावे. 
(४) जनजागृती, पर्यावरण ववषर्यक मावहती पत्रकाांचे वाटप इ बाबी सांस्रे्च्र्या वहस्र्यातून करण्र्यात र्याव्र्यात. 
(५) प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, बॅनसय इतर) मान्र्यतेसाठी प्रर्म ववभागास 
पाठववण्र्यात र्यावी.  (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य ववतरीत करता रे्यईल. 
(६) कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वर (पोस्टसय, बॅनसय, स्स्टकसय इ.) “ पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्गशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घेवून शासनाकडे पाठववणे 
आवचर्यक रावहल. 
(७) 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. 
(८) प्रकल्पासांबांवर्त प्रशासकीर्य / सांबांवर्त र्यांत्रणेकडून आपला कार्ययक्रम र्यशस्वीपणे पार पडला असल्र्याचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन ते ववभागास सािर करणे. 
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९) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असनू, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
(10) 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. 
(११) 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) 
(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. 
(13) उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(14) 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. 
(1५) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /ताांक-3, वि. 22 जानेवारी,2015 चे 
सहपत्र 
 

पर्यावरण ववभाग, पत्र क्र. इएनव्ही-2014/प्र.क्र.36/ताांक-3, वि. 01 सप्टेंबर, 201 न सार वनवड प्राप्त 
“श्रीमती केतकी घाटे र्याांचे “पारांपावरक पर्यावरणीर्य ज्ञानाचे सांवहतीकरण (Documentation of traditional 
environmental wisdom)”  र्याांचे प्रस्तावास रु.14.29 ( रुपरे्य चौिा लक्ष एकोणतीस हजार र्क्त ) मांजूर व म क्त 
करण्र्यात रे्यत आहे. र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या 
कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी श्रीमती केतकी घाटे र्याांना रु. 14.29 ( रुपरे्य चौिा लक्ष एकोणतीस हजार 
र्क्त ) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. 
(२) तर्यार करण्र्यात रे्यत असलेल्र्या प स्तकावर केवळ पर्यावरण ववभाग न वलवहता, पर्यावरण ववभाग, महाराष्ट्र 
शासन प रस्कृत (Environment Department Undertaking) असे वलहावे.  तसेच प्रकल्पाांतगयत तर्यार करण्र्यात 
आलेल्र्या प स्तकाच्र्या इतरत्र वापर, छपाई वा प्रवसध्िीबाबत पर्यावरण ववभागाची पूवय परवानगी घेणे अवनवार्यय 
राहील.  सिर बाबत कॉपी राईट चे अवर्कार महाराष्ट्र शासनाकडे राहील.  तर्याबाबतची कार्ययवाही सांस्रे्मार्य त 
करण्र्यात रे्यईल. 
(३)सांबांवर्ताांस र्योजना पूणय होईपरं्यत प्रर्ान सवचव, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई र्याांच्र्या नावे रु. 1,00,000/- 
(रुपरे्य एक लाख र्क्त) बँक गॅरन्टी िेणे आवचर्यक राहील. 
(4) कार्ययक्रम अमलबजावणीच्र्या रूपरेषा (Part chart) सािर करावा. 
(5) 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. 
(6) सांबांवर्ताांनी विलेल्र्या कार्ययक्रमान सार सिर वनर्ीचा खचय होत असल्र्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगवत अहवाल िर 
मवहन्र्याच्र्या १० तारखेपूवी पर्यावरण ववभागास सािर करणे (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) 
(7) 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 मांजूर केलेली 
र्योजना रद्द करण्र्याचा पूणय अवर्कार पर्यावरण ववभागाकडे असेल. 
(8)उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(9)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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(10)वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 

“श्रीमती सोनाली र्डके र्याांचे “पर्यावरण वशक्षणासाठी ववववर् पर्यावरणीर्य कृती आरखड्ाांची आखणी करणे. 
(Designing environmental activities for eco-education)”  र्याांचे प्रस्तावास रु.7.91 लाख ( रुपरे्य सात लक्ष 
एक्र्याण्णव हजार र्क्त ) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.   र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या 
वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी श्रीमती सोनाली र्डके र्याांना रु. 7.91 लाख  ( रुपरे्य सात लाख एक्र्याण्णव 
हजार र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.  सिर अांतगयत 3 प स्तक सांचाचे १० सांच ववभागास सािर करावे 
लागतील. 
(२) प स्तकावर पर्यावरण ववभाग, महाराष्ट्र शासन प रस्कृत (Environmental Department Undertaking) असे 
वलहावे.  तसेच प स्तकाची Soft Copy ही ववभागास सािर करण्र्यात र्यावी. 
(३) प्रकलपाांतगयत तर्यार करण्र्यात रे्यत असलेल्र्या प स्तकाच्र्या इतरत्र वापर, छपाई वा प्रवसध्िीबाबत पर्यावरण 
ववभागाची पूवय परवानगी घेणे अवनवार्यय राहील. 
(४) सांबांवर्ताांस र्योजना पूणय होईपरं्यत प्रर्ान सवचव, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई र्याांच्र्या नावे रु. 50,000/- 
(रुपरे्य पन्नास हजार र्क्त) बँक गॅरन्टी िेणे आवचर्यक राहील. 
 (5)  कार्ययक्रम अांमलबजावणीची रुपरेषा (Part Chart) सािर करावी. 
(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) सांबांवर्ताांनी 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. 
(10) 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) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 
“इकोएस्क्सट”  र्याांचे  “टाकऊ वस्तू पूनयचवक्रत करून सजावटीचे वस्तू करणे. (The Reuse collective and the 
beauty of recycling event)”  र्याांचे प्रस्तावास रु.10.00 लक्ष (रुपरे्य िहा लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत 
आहे. र्या सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती 
प ढीलप्रमाणे :- 
(१) प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी इकोएस्क्सट, प णे र्याांना सांकेतस्र्ळ बनववणे, ३ प्रकारच्र्या टाकाऊ 
पिार्ांपासून ववववर् प नचयक्रीत वस्तू तर्यार करणे, सिर प नचयक्रीत वस्तू बाबत जनजागृती करणे व बाजारपेठे 
उपलब्र् करुन िेणे इ. साठी रु. 10.00 लक्ष (रुपरे्य िहा लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. 
(२) सांस्रे्चा 10 टक्के वहस्सा म्हणजेच रु. 1,00,000/- रक्कमेचा सिर कार्ययक्रमात अांतभूयत असेल. 
(३) प्रकल्पाांतगयत कचरावेचकाांचा कोणतर्या बाबींमध्रे्य वनवचचत स्वरुपाचा सहभाग राहील र्याबाबत तसेच प नचयक्रीत 
वस्तूांच्र्या ववक्रीनांतर होणाऱ्र्या र्ार्यद्याांतील तर्याांचा वहस्सा (वकमान ३ वषे) र्याांचा तपवशल तातकाळ ववभागास सािर 
करावा 
(4) कार्ययक्रम अमलबजावणी, सहभाग इ. चा बाबवनहार्य मावहती सािर करावा. कार्ययक्रमाची रूपरेषा (Part Chart) 
सािर करावा. 
(5) सांकेतस्र्ळ वा सांस्रे्मार्य त तर्यार करण्र्यात आलेल्र्या प नचयक्रीत वस्तू बाबत भववष्ट्र्यात काही न्र्यार्यालर्यीन वा 
अन्र्य बाबी उद्भवल्र्यास, सिर बाबत सांबांवर्त सांस्र्ा सवयस्वी जबाबिार राहील. 
(6) प्रकल्पाांतगयत तर्यार करण्र्यात रे्यणाऱ्र्या सांकेतस्र्ळावर तसेच प नचयवक्रत वस्त ांवर पर्यावरण ववभाग महाराष्ट्र 
शासन प रस्कृत र्योजना असे िशयनी भागावर प्रिर्गशत करावे. 
(7)  प्रकल्पाांतगयत ववतरीत करण्र्यात रे्यणारी सवय मावहती, सावहतर्य (पोस्टसय, बॅनसय इतर) मान्र्यतेसाठी प्रर्म 
ववभागास पाठववण्र्यात र्यावी.  (सॉफ्ट व हाडय कॉपी) ववभागाच्र्या मान्र्यतेनांतर सिर सावहतर्य ववतरीत करता रे्यईल. 
(8) कार्ययक्रमाच्र्यावेळी तसेच प्रकल्पासांबांवर्त सवय मावहती वा (पोस्टसय, बॅनसय, स्स्टकसय इ.) “पर्यावरण ववभाग, 
महाराष्ट्र शासन प रस्कृत र्योजना”  असे िशयनी भागवर ठळक अक्षरात र्लक लावणे अर्वा प्रिर्गशत करणे 
बांर्नकारक आहे.  र्याबाबतचा र्ोटो विनाांक व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घेवून शासनाकडे पाठववणे 
आवचर्यक रावहल.   
(9) 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 
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(10) र्या कार्ययक्रमाच्र्या अन षांगाने प्रतरे्यक झालेल्र्या कार्ययक्रमाचा र्ोटो व स्व्हवडर्यो वचत्रण काढणे बांर्नकारक असून, 
तर्यावर विनाांक  व वेळ प्रिर्गशत होईल र्याांची िक्षता घ्र्यावी व सिर र्ोटो व स्व्हवडर्यो प्रगवत अहवालासोबत सािर 
करावा. 
(11) 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. 
(१2) 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) 
(13) 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. 
(14) उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपेर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
(15) 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. 
(16) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प 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-2013/प्र.क्र.96 /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 
“श्री.वगरीश जाठार व श्री. र्मयराज पाटील”   र्याांचे पवचचम घाटातील प्रिेशवनष्ट्ठ व लोप पावत असलेल्र्या प्रजातीची 
स्स्र्ती  व सांवर्यन करणे. (Status and conservation of the endemic and threatened birds of the Northern 
Western Ghats of India) प्रस्तावास रु.9.00 लक्ष (रुपरे्य नऊ लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे.र्या 
सांकल्पनेवरील प्रस्तावास स काणू सवमतीच्र्या वनणयर्यान सार राबववण्र्याच्र्या कार्ययक्रमाबाबतच्र्या अटी व शती 
प ढीलप्रमाणे :- 
(१)प्रस्ताववत सांकल्पना राबववण्र्यासाठी “श्री.वगरीश जाठार व श्री. र्मयराज पाटील”  प णे र्याांना रु. ९.00 लक्ष (रुपरे्य 
नऊ लक्ष र्क्त) मांजूर व म क्त करण्र्यात रे्यत आहे. र्यात प्रम ख्र्याने वेतन रू.5.40 लाख, प्रवास खचय रू.1.50 लाख, 
Logistics रू.0.75 लाख, सांबांवर्त अहवाल व अांतवरम अहवालाचे प्रकाशन रू.1.00 लाख, communication 
रू.0.25 लाख, maintenance रू.0.10 लाख इ. चा समावेश असावा. 
(२) उपरोक्त प्रस्ताव श्री.वगरीश जाठार व श्री. र्मयराज पाटील र्याांच्र्या नाांवे प्राप्त होणे आवचर्यक आहे.  
(3)प्रस्ताववत स्र्ावनक जनजागृती व कार्ययशाळा र्या उपक्रमाांचा समावेश नसावा. 
(4)तसेच पक्षी अभ्र्यास तज्ञ सांस्र्ा जसे Bombay Natural History Society (BNHS) इ. कडून प्रकल्पाांतगयत प्रस्ताववत 
के्षत्रात सिर प्रकारचा अभ्र्यास Documentation झाला नसल्र्याचे प्रमावणत करुन ववभागास सािर करावे.  
कार्ययक्रमाची रुपरेषा (Part Chart) सािर करावी. 
(5) 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. 
(6)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) 
(7) 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. 
(8)उपरोक्त कार्ययक्रमाबाबत स्र्ावनक वृत्तपत्रात प्रवसध्िी िेणे बांर्नकारक असून सिर बाबतची पेपर कटींग 
ववभागाकडे सािर करणे. 
9) 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. 
(10) सांबांवर्ताांस र्योजना पूणय होईपरं्यत प्रर्ान सवचव, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, म ांबई र्याांच्र्या नावे रु. 1,00,000/- 
(रुपरे्य एक लाख र्क्त) बँक गॅरन्टी िेणे आवचर्यक राहील.  
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(11) वरील नमूि बाबींसांिभात रु. 100/- कोटय र्ी स्टॅम्प पेपरवर अटी व शती मांजूर असलेले हमीपत्र सािर 
करणे बांर्नकारक आहे. 

 
 
 

     ( र . ल . लखोटे ) 
    कार्यासन अवर्कारी 
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