पर्यावरण ववषर्यक कार्ययक्रम - ग्रुप ग्रामपंचार्यत
रहाटोली.
महाराष्ट्र शासन
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शासन वनणयर्य क्रमांकः ईएनव्ही-2014/प्र.क्र.13/06/तां.क.3
मंत्रालर्य, मुंबई- 400032.
विनांक: 28 ऑक्टोबर, 2015
वाचा :
1) र्या ववभागाचा शासनवनणयर्य क्र. र्योजना-2007/प्र.क्र.34/तां.क.3,
विनांक 3 ऑक्टोबर, 2007
2) क्र. ईएनव्ही-2013/प्र.क्र.13/तां.क.3, विनांक 18 फेब्रुवारी, 2014 रोजीचे सुकाणू सवमतीचे
इवतवृत्त
3) र्या ववभागाचा शासनवनणयर्य क्र. इएन्वव्ही-2014/प्र.क्र.13/तां.क.3, विनांक 29 माचय, 2014
4) ग्रुप ग्रामपंचार्यत, रहाटोली ता. अंबरनाथ वज. ठाणे र्यांचे वि. 3 ऑगस्ट, 2015 रोजीचे पत्र.
प्रस्तावना :
पर्यावरण संवधनाथय राज्र्याच्र्या स्थावनक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून नाववण्र्यपूणय
कार्यक्रम राबववण्र्यासाठी पर्यावरण ववभागामाफयत सन 2010-2011 पासून Call for Green Ideas
कार्ययक्रम राबववण्र्यात र्येत आहेत. र्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्तावांपैकी सुर्योग्र्य प्रस्ताव वनवडण्र्यासाठी सुकाणू
सवमतीचे गठण करण्र्यात आलेले आहे. बैठकी िरम्र्यान सुकाणू सवमतीने घेतलेल्र्या वनणयर्यानुसार सुर्योग्र्य
प्रस्तावांना काही अटी व शतींच्र्या अवधन राहू न वनधी ववतरीत करण्र्यात र्येतो. र्योजनेंतगयत फेरी आठ साठी
घेण्र्यात आलेल्र्या बैठकी िरम्र्यान वनवड झालेल्र्या ग्रुप ग्रामपंचार्यत रहाटोली, ता. अंबरनाथ, वज. ठाणे
र्यांनी अटींची पुतयता न केल्र्याने सिर मंजूर प्रस्ताव र्द  करण्र्याचे शासन ववचारावधन होते.
शासन वनणयर्य
पर्यावरण संवधयनाथय राज्र्याच्र्या स्थावनक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून नाववण्र्यपूणय
कार्ययक्रम राबववण्र्यासाठी मागववण्र्यात आलेल्र्या प्रस्तावांपैकी वि. 1 ऑगस्ट, 2013 ते वि. 31 जानेवारी,
2014 र्या कालावधीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सुकाणू सवमततीने विनांक 18 फेब्रुवारी, 2014 रोजी आर्योवजत
बैठकी िरम्र्यान घेतलेल्र्या वनणयर्यानुसार काही प्रस्तावांना सन 2013-14 र्या आर्थथक वषात काही अटी व
शतींच्र्या अनुषंगाने वनधी मंजूर करण्र्याचा वनणयर्य घेण्र्यात आला आहे. सिर मंजूर प्रस्तावात मावहती व
वशक्षणाद्वारे ववववध पर्यावरण बाबींचा गावात जनजागृती व अंमलबजावणी मोवहम राबववण्र्याच्र्या
कार्ययक्रमासाठी ग्रुप ग्रामपंचार्यत रहाटोली, ता.अंबरनाथ, वज. ठाणे, र्यांची वनवड करण्र्यात आली होती.
उपरोक्त कार्ययक्रम राबववण्र्यासाठी सिर संस्थेस रू. 20.00 लाख एवढा वनधी मंजुर व मुक्त करण्र्यात
आला होता. सिर रक्कम खची करण्र्यापूवी काही अटी व शती पूणय करणे आवश्र्यक होते.
2.

ग्रुप ग्रामपंचार्यत रहाटोलीच्र्या प्रस्ताववत र्योजनेनुसार Information & Education campaign,

Engineering, Procurement and supervision, monitoring, solar light to all roads in the village,
solid waste management in the village including agri-waste, non-biodegradable and
biodegradable waste इ बाबत कामे करावर्याची होती. तसेच संिभय क्र. 2 च्र्या शासनवनणयर्यात नमूि
केल्र्यानुसार (अट क्र.-2) रु. 2,00,000 लक्ष संस्थेचा वहस्सा म्हणून अंतभूत
य करावर्याचे होते. परंतू सिर
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संस्थेने वि. 3 ऑगस्ट, 2015 रोजीच्र्या पत्रानुसार ववभागास मंजूर प्रस्तावातील उपक्रम राबववण्र्यासाठी
तसेच संस्थेचा वहस्सा भरण्र्यास असमथयता िशयववलेली आहे. सबब, सिर संस्थेस मंजुर केलेली प्रस्ताववत
र्योजना व वनधी र्या शासन वनणयर्याद्वारे र्द  करण्र्यात र्येत आहे.
3.

र्या शासनवनणयर्याद्वारे ग्रामपंचार्यतीला ववतरीत करण्र्यात आलेला एकूण वनधी रू. 20.00 लक्ष व

त्र्यावरील संपूणय व्र्याज असा एकवत्रत वनधी ववत्त ववभागाच्र्या वि.4 माचय 2015 रोजीच्र्या शासन
पवरपत्रकातील पवरच्छे ि १ मधील (2) नुसार मागणी क्र. र्यू-4, मुख्र्यलेखावशषय (३४३५ १३०२) गौणवशषय
912- अखर्थचत वनधीची वजा वसूली असे नमूि करुन भरणा करण्र्यात र्यावा.
सिर शासन वनणयर्य महाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्र्यात आला असून त्र्याचा संकेताक 201509111445364004 असा आहे . हा आिे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्र्यात र्येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्यपाल र्यांच्र्या आिे शानुसार व नावाने.
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सो.ना.बागुल
उपसवचव, पर्यावरण ववभाग
महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. संबंवधत वजल्हावधकारी
2. संबंवधत मुख्र्य कार्ययकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषि
3. संबंवधत ग्रामपंचार्यतीचे सरपंच
4. सवय अपर मुख्र्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव
5. मा. मंत्री र्यांचे स्वीर्य सहार्यक
6. मा. राज्र्यमंत्री र्यांचे स्वीर्य सहार्यक,
7. उप सवचव, (ववत्त ववभाग/व्र्यर्य-16) मंत्रालर्य, मुंबई,
8. उप सवचव, (वनर्योजन ववभाग/कार्या-1461), मंत्रालर्य, मुंबई,
9. सवय उप सवचव, पर्यावरण ववभाग, मंत्रालर्य, मुंबई,
10. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञर्य
े ता/लेखापरीक्षा) महा-1, महा-2, मुंबई/नागपूर,
11. अवधिान व लेखा अवधकारी, मुंबई,
12. वनवासी लेखा परीक्ष अवधकारी, मुंबई,
13. संबंवधत वजल्हा प्रािे वशक अवधकारी, महाराष्ट्र प्रिू षण वनर्यंत्रण मंडळ,
14. अपर मुख्र्य सवचव, पर्यावरण र्यांचे स्वीर्य सहार्यक,
15. संबंवधत व्र्यक्ती/संस्था
16. वनवडनस्ती -तां.क.3
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