पश्चिमघाट श्िकास कार्यक्रमाांतर्यत श्िशेष

इको-क्लब मार्यत कार्यक्रम अांमलबजािणी
करण्र्ासाठी श्िधी श्ितश्रत करण्र्ाबाबत

महाराष्ट्र शासि

पर्ािरण श्िभार्

शासि श्िणयर् क्रमाांकः पघाश्ि-2014/प्र.क्र 29/ताां.क.3

15 िा मजला, ििीि प्रशासकीर् भिि, हु तात्मा राजर्ुरु िौक
मादाम कामा मार्य , मुांबई- 400 032

िािा -

श्दिाांक: 27 जािेिारी, 2015

1) पर्ािरण श्िभार्, शासि श्िणयर् क्रमाांक पघाश्ि-2010/प्र.क्र.31/2010/ताां.क.4,
श्दिाांक: 28 ऑक्टोबर,2010.

2) पर्ािरण श्िभार्, शासि श्िणयर् क्रमाांक पघाश्ि-2013/प्र.क्र.83/ताां.क.3,
श्दिाांक :12 ऑर्स्ट,2013.

3) पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिे प् क्रमाांक CEE/Cent./WGECS/ESS-476/2013-14
श्दिाांक 18 मािय, 2014

4) पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिे प् क्रमाांक CEE/Cent./WGECS-519/2014-15,
श्दिाांक 13 जूि, 2014

5) श्िर्ोजि श्िभार् , शासि आदे श क्रमाांक पघाश्ि-2014/प्र.क्र 81/का.1483
प्रस्ताििा-

श्दिाांक 8 जािेिारी, 2015

राज्र्ाच्र्ा 12 श्जल्हर्ातील 63 तालुक्र्ाांमयर्े पश्चिम घाट श्िकास कार्यक्रम राबश्िण्र्ात र्ेत

आहे . र्ा कार्यक्रमाांतर्यत शालेर् श्िद्यार्थ्र्ांमयर्े पर्ािरण श्िषर्क जाश्णिा रुजिूि त्र्ा सम्यद
करण्र्ासाठी श्िशेष इकोक्लब मा्यत अांमलबजािणी करण्र्ासाठी पर्ािरण श्शक्षण कद्र, , पुणे र्ाांिा सि

2010-11 र्ा आर्थिक िषापासूि श्िधी श्ितरीत करण्र्ात र्ेतो. रपरोक्त सांदभाधीि श्द. 18 मािय, 2014

ि श्द. 13 जूि, 2014 च्र्ा प्ावारारे पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिी केलेल्र्ा श्ििांतीिुसार सि 2014-

15 र्ा आर्थिक िषासाठीही सदर कार्यक्रमािी अांमलबजािणी करण्र्ासाठी पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे
र्ाांिा अांमलबजािणी र्ां्णा म्हणूि श्िर्ुक्त करणे तसेि सि 2013-14 आर्थिक िषात झालेले खिापोटी
ि सि 2014-15 र्ा आर्थिक िषासाठी कार्यक्रम अमलबजािणी पोटी श्िधी श्ितश्रत करण्र्ािी बाब
शासिाच्र्ा श्ििाराधीि होती.
शासि श्िणयर्-

पश्चिम घाट श्िकास कार्यक्रमाांतर्यत पश्चिम घाट कार्यक्षे्ात समाश्िष्ट्ट असणा-र्ा 12

श्जल्हर्ाांमधील 63 तालुक्र्ाांत शालेर् श्िद्यार्थ्र्ांमयर्े पर्ािरण श्िषर्क जाश्णिा रुजिूि त्र्ा सम्यद
करण्र्ासाठी श्िशेष इको क्लबमा्यत अांमलबजािणी करण्र्ासाठी सि 2014-15 र्ा आर्थिक िषासाठी
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पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे (CEE) र्ाांिा र्ोजिेिी अांमलबजािणी र्ां्णा म्हणूि मा्र्ता दे ण्र्ात र्ेत आहे .
श्िशेष इको क्लब मा्यत रपक्रम राबश्िण्र्ासाठी सि 2014-15 र्ा आर्थिक िषासाठी सोबत जोडलेल्र्ा

" प्रप् अ " मयर्े िमुद कामाांसाठी एकूण रू.79.97 लक्ष ( रूपर्े एकोणऐांशी लक्ष सत्र्ाण्णि हजार ्क्त)
एिढ्या खिास प्रशासकीर् मा्र्ता दे ण्र्ात र्ेत आहे .
2.

श्िशेष ईको क्लबमा्यत रपक्रम राबश्िण्र्ासाठी श्िर्ोजि श्िभार्ािे सांदभाधीि श्द.8 जािेिारी,

2015 िा शासि श्िणयर्ावारारे पर्ािरण श्िभार्ास श्ितरीत केलेल्र्ा रू.56.25 लक्ष (रूपर्े छप्ि लक्ष

पांििीस हजार ्क्त) र्ोजिेिी अांमलबजािणी र्ां्णा पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे (Centre for

Environment Education, Pune) र्ाांिा मांजुर ि मुक्त करण्र्ास खालील अटी ि शतीच्र्ा अिुषांर्ािे र्ा
शासि श्िणयर्ावारारे मा्र्ता दे ण्र्ात र्ेत आहे .

1) रपरोक्त श्ितश्रत श्िधीमयर्े सि 2013-14 र्ा आर्थिक िषात झालेला खिापोटी पर्ािरण
श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिा मुक्त करण्र्ास श्शल्लक श्िधी रू.35,08,948/- अांतयभूत आहे .

2) पश्चिम घाट कार्यक्षे्ात समाश्िष्ट्ट असणाऱ्र्ा 12 श्जल््ाांमधील 63 तालुक्र्ाांत शालेर्

श्िद्यार्थ्र्ांमयर्े पर्ािरण श्िषर्क जाश्णिा रुजिूि त्र्ा सम्द्ध करण्र्ासाठी प्रिम टप्पप्पर्ातील 250
शाळा/ महाश्िद्यालर्े र्ेिे श्िशेष इको-क्लबिी स्िापिा करण्र्ासाठी सद्यस्स्ितीत र्ोजिदतर्यत

सहभार्ी शाळाांिे मूल्र्मापि करुि अश्क्रर् सहभार्ी शाळाांश्िषर्ी श्िणयर्ािय अहिाल दरिषी श्द.
31 मािय रोजी श्िभार्ास सादर करािा.

3) राष्ट्रीर् हरीत सेिा र्ा कद्र, शासि पुरस्क्त कार्यक्रमाांतर्यत पश्चिम घाट क्षे्ात स्िाश्पत ि

झालेल्र्ा श्ठकाणी, राष्ट्रीर् हरीत सेिेच्र्ा मार्यदशयक सुििाांत समाश्िष्ट्ट िसलेल्र्ा तसेि
श्िभार्ाच्र्ा “पर्ािरण सेिा र्ोजिा” र्ा र्ोजिदतर्यत समाश्िष्ट्ट िसलेल्र्ा शाळाांमयर्े (जसे
आश्दिासी श्ििासी आश्रम शाळा) तसेि मा्र्ता प्राप्पत शाळाांमयर्े/ महाश्िद्यालर्ाांमयर्े श्िशेष
इको-क्लबिी स्िापिा श्िभार्ाच्र्ा पूियसहमतीिे करण्र्ात र्ेतील

4) श्िभार्ामार्यत मांजूर श्िषर्/सांकल्पिाांिर आधाश्रत रपक्रम (सिय श्जल्हर्ाांतील शाळाांसाठी

श्ििडलेले समाि रपक्रम आश्ण श्जल्हा-श्िहार् श्िश्शष्ट्ट रपक्रम) श्िशेष इको-क्लब मार्यत
राबश्िण्र्ात र्ािेत.

5) दरिषी प्रत्र्ेक श्िशेष इको क्लबला एकरकमी द्यािर्ाच्र्ा रकमेिी मर्ादा ही कमाल रू.
10,000/-इतकी आहे .

6) सदर र्ोजिदतर्यत सहभार्ी शाळे त “पर्ािरण श्िभार्, महाराष्ट्र शासि पुरस्क्त र्ोजिा” असे
दशयिी भार्ािर ठळक अक्षरात र्लक लािणे अििा प्रदर्थशत करणे आिचर्क आहे . तसेि
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रपक्रमाांिे छार्ाश्ि्े (श्दिाांक ि िेळ प्रदर्थशत होईल र्ािी दक्षता घे िूि) शासिाकडे िेळोिेळी
अहिाल पाठश्िणे आिचर्क राश्हल.

7) र्ोजिदतर्यत कार्यशाळा, प्रदशयि, मेळािा, पश्रषद िा तत्सम रपक्रम राबश्िण्र्ात र्ेत असल्र्ास

श्िभार्ास श्कमाि 10 श्दिस आधी सदर रपक्रमाबाबत अिर्त करािे, जेणे करुि श्िभार्ातील
प्रश्तश्िधी सदर रपक्रमास आिचर्कतेिुसार रपस्स्ित राहू शकतील. तसेि आिचर्कतेिुसार

सांबांश्धत श्जल्हा, तालूक्र्ातील श्शक्षण अश्धकारी, श्जल्हाश्धकारी कार्ालर्ातील प्रश्तश्िधी िा
महाराष्ट्र प्रदूषण श्िर्ां्ण मांडळातील सांबांश्धत अश्धकारी/कमयिारी र्ाांिा कार्यक्रमास रपस्स्ित
रहाण्र्ास पूियसूश्ित करािे.

8) र्ोजिदतर्यत राबश्िलेले रपक्रम, तर्ार करण्र्ात आलेली माश्हती अ्र् श्ठकाणी िापरािर्ािी

असल्र्ास िा त्र्ावारारे अ्र् दे शात/राज्र्ात प्रश्तश्िधीत्ि करािर्ािे असल्र्ास श्िभार्ास अिर्त
करािे तसेि सदर बाबत शासिाच्र्ा श्िश्हत कार्यप्रणालीिे पालि करण्र्ात र्ािे.

9) सदर कार्यक्रमाांतर्यत श्ििड केलेल्र्ा शाळाांिी माश्हती जसे मुख्र्ायर्ापकाांिे िाांि, सांबांश्धत
श्शक्षकािे िाांि, शाळे िा पत्ता, दूरयििी क्रमाांक, ई-मेल ई. एकश््त माश्हती (हाडय कॉपी/सॉफ़्ट

कॉपीसह) शासिास सादर करािी.

10) सदर कार्यक्रमाांतर्यत केलेल्र्ा कामाांिा आर्थिक ि भौश्तक (श्जल्हाश्िहार्) प्रर्श्त अहिाल

शासिास दरमहा 5 तारखेपूिी ि िुकता सांिालक र्ाांच्र्ा स्िाक्षरीिे सादर करािा. सदर

अहिाल env.mantra@gmail.com र्ा ई-मेल िरही पाठश्िण्र्ात र्ािा. तसेि अहिालात

सांबांश्धत शाळा ि महाश्िद्यालर् प्रमुखाकडू ि सदर र्ोजिदतर्यत राबश्िण्र्ात आलेले रपक्रम
र्शस्िीपणे पार पडल्र्ािे प्रमाणप् प्राप्पत करुि सादर करािे.

11) र्ोजिेिे सम्िर्ि ि पर्यिेक्षण करण्र्ासाठी भेट दे णा-र्ा राज्र् शासिाच्र्ा अश्धका-र्ाांस
आिचर्क त्र्ा सिय प्रशासकीर् सुश्िधा रपलब्ध करुि दे णे आिचर्क असेल.

12) मा्र् खिाच्र्ा बाबींसाठी अ्र् कोणत्र्ाही स्त्रोताांमा्यत श्िधी प्राप्पत होत असल्र्ास सदर बाब
पर्ािरण श्िभार्ाच्र्ा श्िदशयिास आणूि श्िभार्ािी पूिय परिािर्ीिे सदर खिय करणे बांधिकारक
आहे .

13) सदर र्ोजिेच्र्ा अांमलबजािणीत पर्ािरण श्िभार्ास काही ्ुटी आढळल्र्ास त्र्ािुरुप

आिचर्क ती कारिाई, ्र्ार्ालर्ीि कारिाई करण्र्ास पर्ािरण श्िभार् मुक्त असेल. तसेि
कोणत्र्ाही पूिय सूििा ि दे ता सांस्िेस माांजूर केलेली र्ोजिा रद्द करण्र्ािा पूणय अश्धकार
पर्ािरण श्िभार्ाकडे असेल.
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14) र्ोजिाांच्र्ा अांमलबजािणीच्र्ा खिािे रपर्ोश्र्ता प्रमाणप् (खिाच्र्ा तपश्शलासह) श्िश्हत

प्रारूपािुसार सादर करणे आिचर्क असेल. तसेि िषाअखेर कार्यक्रमािा ्लश्िष्ट्पती ि
र्शस्िीपणाबद्दल अहिाल (Success Story) दे णे आिचर्क राहील.

15) र्ोजिाांिा अिुषांर्ािे लेख्र्ाांिे स्िाश्िक ऑडीट करूि त्र्ासांदभात रद्भिलेली सिय ऑडीट
3.

पॅरा, अहिाल, श्दलेला रत्तर र्ाबाबतिी प्रत श्िभार्ास रपलब्ध करूि दे णे बांधािकारक आहे .

र्ोजिदतर्यत शासिाच्र्ा अिुदािातूि आतापर्ंत तर्ार केलेली मालमत्ता (जशी ्िीिर, लॅपटॅ ाप,

सांर्णक, कपाट इ.) ज्र्ा कामासाठी श्िमाण केली आहे त्र्ाि कामासाठी िापरणे आिचर्क आहे ि

त्र्ासाठी ही मालमत्ता अश्भलेश्खत करणे आिचर्क आहे . सदर मालमत्तेिे श्ििरणप् शासिास िेळोिेळी
सादर करणे आिचर्क आहे तसेि कार्यक्रम समाप्पतीिांतर ते श्िभार्ात जमा करणे बांधािकारक आहे .
4.

खिािा ताळमेळ ि महालेखापाल कार्ालर्ात िोंद झालेला खिय आश्ण प्रत्र्क्ष खिय र्ात तर्ाित

राहणार िाही तसेि महाराष्ट्र अियसांकल्प श्िर्मािलीतील पश्रश्शष्ट्ट 155 (4) मयर्े िमूद केल्र्ािुसार

अियसांकल्प श्िर्म पुस्स्तका क्र. 10 मयर्े खिािी िोंदिही ठे िूि आकडे अद्याित करणे इ. जबाबदारी

सांिालक, पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिी राहील. र्ाबाबतिी माश्हती श्िर्ोजि श्िभार्ास सादर
करण्र्ासाठी श्िश्हत कालािधीत श्िभार्ास सादर करणे आिचर्क आहे .
5.

पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिा सदर कार्यक्रम राबश्िण्र्ासाठी मांजूर रु. 56.25 लक्ष (एकूण रुपर्े

छप्ि लक्ष पांििीस हजार ्क्त) एिढा रक्कमेिा धिादे श “Centre for Environment Education”, Pune

र्ाांच्र्ा िािे काढण्र्ात र्ािा.
6.

पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिा अदा करािर्ािी रू.56.25 लक्ष ( रूपर्े छप्ि लक्ष पांििीस

हजार ्क्त) एिढी रक्कम अश्धदाि ि लेखाश्धकारी र्ाांच्र्ामा्यत कोषार्ारातूि काढू ि पर्ािरण श्शक्षण

कद्र,, पुणे र्ाांिा अदा करण्र्ासाठी आहरण ि सांश्ितरण अश्धकारी म्हणूि श्री. र.ल.लखोटे , कार्ासि

अश्धकारी, पर्ािरण श्िभार् ि श्िर्ां्क अश्धकारी म्हणूि श्री. सो.िा. बार्ुल, रपसश्िि, पर्ािरण श्िभार्,
मां्ालर् र्ाांिा घोषीत करण्र्ात र्ेत आहे . त्र्ाांिी पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे र्ाांिा रू.56.25 लक्ष ( रूपर्े
छप्ि लक्ष पांििीस हजार ्क्त) अश्धदाि ि लेखाश्धकारी कार्ालर्, मुांबई र्ेिूि स्ितां् धिादे शावारारे
श्ितश्रत करण्र्ािी कार्यिाही करािी.
7.

र्ासांबांधी होणारा खिय, श्िर्ोजि श्िभार्ाच्र्ा “मार्णी क्र ओ-5, 2551-डोंर्राळ क्षे्े, 002 डोंर्राळ

क्षे्ाांिा श्िकास (00) (17) पश्चिम घाटािा श्िकास (कद्र, श्हस्सा) (2551 0252) र्ोजिाांतर्यत ि 2551डोंर्राळ क्षे्े, 002 डोंर्राळ क्षे्ाांिा श्िकास (00) (18) पश्चिम घाटािा श्िकास (राज्र् श्हस्सा) (2551
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0261) र्ोजिाांतर्यत” र्ा लेखाश्शषाखाली खिी टाकण्र्ात र्ािा ि तो सि 2014-15 साठी श्िर्ोजि

श्िभार्ािे अियसांकल्पीत केलेला रू.4384.00 लाख श्िर्तव्र्र्ातूि भार्श्िण्र्ात र्ािा.

8.

सदरिे आदे श श्िर्ोजि श्िभार्ाकडू ि पश्चिम घाट श्िकास कार्यक्रमाांतर्यत श्िधी श्ितरणासाठी

एकश््तपणे त्र्ाांच्र्ा िस्तीिर घे ण्र्ात आलेला श्ित्त श्िभार्ाच्र्ा सहमतीिे ि अिौपिाश्रक सांदभय क्र.
619/14/व्र्र्-8 श्द. 10 श्डसदबर, 2014 अ्िर्े श्िर्यश्मत करण्र्ात र्ेत आहे .

सदर शासि श्िणयर् महाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्िळािर रपलब्ध

करण्र्ात आला असूि त्र्ािा सांकेताक 201502241306115604 असा आहे . हा आदे श श्डजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षाांश्कत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे .

महाराष्ट्रािे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे शािुसार ि िािािे.

Ravindra
Laxmikant
Lakhote

Digitally signed by Ravindra Laxmikant
Lakhote
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Section Officer,
postalCode=421202, st=Maharashtra,
cn=Ravindra Laxmikant Lakhote
Date: 2015.02.24 13:16:14 +05'30'

( र. ल. लखोटे )

प्रत,

कार्ासि अश्धकारी
1. प्रधाि सश्िि, पर्ािरण श्िभार्, मां्ालर्,मुांबई

2. सांिालक, पर्ािरण श्शक्षण कद्र,, पुणे

3. महालेखापाल (लेखा ि अिुज्ञेर्ता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र 1/2,मुांबई/ िार्पूर.
4. अश्धदाि ि लेखा अश्धकारी, मांबई.

5. श्ििासी लेखा पश्रक्षा अश्धकारी, मुांबई.

6. श्िर्ोजि श्िभार्, कार्ासि क्र.1483, मां्ालर्, मांबई.
7. रोखशाखा, पर्ािरण श्िभार्, मां्ालर्, मुांबई.

8. श्ििडिस्ती, ताां.क 3, पर्ािरण श्िभार्, मां्ालर्,मुांबई
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पर्ािरण शासि श्िणयर् क्रमाांक: पघाश्ि-2014/प्र.क्र 29/ताां.क.3, श्दिाांक : 27 जािेिारी,
2015 सोबतिा सहप्.
" प्रप्-अ "

अ.क्र.

तपशील

मां जुर रक्कम
(रू.लाखात)

क्ती कार्यक्रम खिय

1

शाळा र्ोजिा श्िधी

3

शैक्षश्णक साश्हत्र् तर्ार करणे: १. र्ोजिा पश््का २. र्ोजिा माश्हती पश््का

2

िार्थषक प्रश्शक्षण

5

9

३. रपक्रम श्िर्ोजि श्दि दर्थशका २ सहामाही अांक ४. िार्थषक श्दि दर्थशका

9.00

श्जल्हा स्तरीर् मद ळiिे

3.00

र्ोजिा माश्हतीपट -

4.40

रत्क्ष्ट्ट इको क्लब पाश्रतोश्षके

6

8

3.00

२०१५ ४. पाि श्िषर् आधाश्रत इको क्लब रपक्रम पुस्स्तका

4

7

23.90

2.00

प्रिास
अ)
ब)

4.00

मािधि

श्जल्हा सम्िर्क मािधि-८ साधारण@२००००/दर महा

19.20

कार्ालर्ीि खिय -्ोि-इांटरिे ट-प्रप्रटर ई.

1.80

प्रकल्प अश्धकारी मािधि -१@20000/ दरमहा

सांस्िात्मक ओव्हरहे ड्स १० %

2.40

एकूण

72.70
7.27

एकूण ( रूपर्े एकोणऐांशी लक्ष सत्र्ाण्णाि हजार ्क्त)

Ravindra
Laxmikant
Lakhote

79.97
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Date: 2015.02.24 13:16:40 +05'30'

( र. ल. लखोटे )

कार्ासि अश्धकारी
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