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प्रस्तावना :-  
जागवतक स्तरावर औद्योवगकीकरण, वाढती लोकसांख्या, बसेुमार जांगलतोड, नैसर्गगक व मानववनर्गमत 

घडामोडींमुळे वातावरणातील काबणन डाय ऑक्साईड, नायरोजन व वमथेन इत्यादी यासारख्या हरीत वायूांच े
प्रमाण नैसर्गगक प्रमाणापके्षा अवधक वाढल्यामुळे पथृ्वीच्या तापमानात सन 1880 पासून सरासरी 0.8 अांश 
सेल्ल्सअस इतकी वाढ झाल्याने वातावरणात बदल होत आहेत.  या वातावरणीय बदलामुळे जागवतक स्तरावर 
समुद्राच्या पातळीतसुदादा सरासरी 2  स.ेमी. इतकी वाढ झालेली आहे.  वातावरणीय बदलामुळे मुख्यत: 
अवनयवमत पाऊस,  तीव्र दुष्ट्काळ, मोठे परू, जवमनीतील पोषक द्रवयाांचा असमतोल, वॉटर लॉगींग, अन्न सरुक्षा, 
रोगराईत होणारी वाढ, जांगल जवैववववधता, जांगलाांची ऱ्हास, सधनता व उत्पादकते, पाण्याची उपलब्धता व 
उपयुक्तता, सागरी वकनाऱ्याांची धूप, सागर वकनाऱ्यावरील लोकवस्ती, मासेमारी इत्यादींवर ववपरीत पवरणाम 
होत असल्याचे वदसून येत आहे.  आकल्स्मक अवतवृष्ट्टी होऊन परू येणे ककवा काही वठकाणी तीव्र दुष्ट्काळ पडणे 
अशा घटनाांच्या वारांवारतेमदाये जागवतक स्तरावर वाढ झालेली आहे.   

या बदलास सामोरे जाण्यासाठी जागवतक स्तरावरुन अनेक देशाांनी त्याांच्या अल्स्तत्वातील धोरणाांमदाये 
वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने होणाऱ्या पवरणामाांचा ववचार करुन नवीन धोरणात्मक बदल केलेले आहेत.  
महाराष्ट्र राज्याने माचण 2010 मदाये टेरी या सांस्थेच्या सहकायाने अशा बदलाांमुळे उदभवणाऱ्या समस्याांना सामोरे 
जाण्यासाठी सववस्तर कृवत आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते.  यामदाये मुख्यत: शेती व अन्न 
सुरक्षा, आरोग्य, जांगले, जलस्त्रोत, सागरी पवरसांस्था व प्रजाती, नैसर्गगक अवधवास व जवैववववधता, 
उपजीववकेची साधने, पायाभतू सुववधा इत्यादींवर होणाऱ्या पवरणामाांची शहावनशा करुन ते कमी करण्यासाठी वा 
त्याांना सामोरे जाण्यासाठी क्षते्रवनहाय अनुकूलन धोरण (Adaptation Strategy) ठरववणे प्रस्ताववत होते.  
२. तसेच कें द्र शासनाने २००८ मदाये वातावरणीय बदलाांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय वातावरणीय बदल 
कृवत आराखडा तयार करुन त्या अनुरुप सवण राज्याांना कृवत आराखडा तयार करण्याच ेवनदेश वदले होते.   
३. आवण जागवतक स्तरावरील वातावरणीय बदलाांबाबतचे अनुमान महाराष्ट्र राज्यासाठी जसेच्या तस ेलाग ू
होत नसल्याने राज्याची भौगोवलक पवरल्स्थती आवण स्थान लक्षात घेऊन स्थावनक पवरल्स्थतीमदाये होणाऱ्या 
वातावरणीय बदलाांबाबतचे महाराष्ट्र राज्यासाठी शास्त्रोक्त अनुमान काढणे आवश्यक होते.  त्यासाठी यु.के.मेट 
ऑविस व द एनजी वरसोसण सांस्था (टेरी) याांनी वरजन क्लायमेट मॉडेकलग वसस्टम (PRECIS Model) आवण 
HadRM3P या दोन मॉडेलची वनवड करुन १९७० ते २००० या कालखांडातील सरासरी हवामान व 
तापमानातील बदलाांच्या पार्श्णभमूीवर एकववसावया शतकातील सन २०३०, २०५० व २०७० या कालखांडामदाये 
होणाऱ्या वातावरणीय बदलाांबाबतचे शास्त्रोक्त अनुमान काढण्याच ेकाम हाती घेतले होते.  तसचे या अनुमानाांची 
पडताळणी करण्यासाठी सन 1970 ते सन 2000 या कालावधी पयंतची राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाकडे 
उपलब्ध मुळ साांवखकी मावहती या सांस्थाांना उपलब्ध करुन देऊन प्रक्षेवपत अांदाजाांची पडताळणी करण्यात आली 
आहे.  या अहवालानुसार राज्यातील प्रशासकीय ववभागवनहाय तापमान व पजणन्यमानामदाये होणाऱ्या सांभावय 
बदलाांची आकडेवारी प्रपत्र -1 मदाये दशणववण्यात आलेली आहे.  तसेच वातावरणीय बदलामुळे 20 0 (सन 2021 
ते 2040 चा कालावधी), 2050 (2041 ते 2060), 2070 साठी (2060 ते 2080) या कालखांडातील राज्याच े
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सरासरी तापमान, पजणन्यमान दशणववणारे नकाशे प्रपत्र-2 मदाये दशणववण्यात आले आहेत.  राज्यात सांभावीत 
अवतवृष्ट्टी होणारी क्षेत्रे व कोरडया वदवसाांमदाये झालेली वाढ दशणववणारी क्षेत्रे प्रपत्र-  मदाये दशणववण्यात आलेली 
आहेत. तसेच मुांबई क्षेत्रात सांभाववत अवतवृष्ट्टीमुळे सखल भागातील पाण्याची पातळी प्रपत्र-४ मदाये दशणववण्यात 
आली आहे. वातावरणीय बदलामुळे वाढणारी आद्रणता, तापमान व त्यामुळे बदलणारा उष्ट्णता वनदेशाांक प्रपत्र-5 
प्रमाणे आहे. राज्यातील वनसांपदेवर होणाऱ्या पवरणामाांचे नकाशे प्रपत्र - 6 मदाये दशणववण्यात आले आहेत.  

वरील प्रमाणे शेती, समदु्र वकनारे, जांगले, आरोग्य, पाण्याचे स्त्रोत, जवैववववधता इत्यादींवर वातावरणीय 
बदलाचे पवरणाम ववचारात घेऊन सांभावय बदलाांना सामोरे जाण्यासाठी ववभागवनहाय केलेल्या वशिारशींच्या 
अनुषांगाने राज्याच े वातावरणीय बदलानुसार अनुकूलनासाठी (ॲडॉप्टेशन) व वातावरणीय बदलाांच े पवरणाम 
कमी करण्यासाठीच्या (वमटीगेशन) उपाययोजनाांबाबत वयापक धोरण ठरववणे ववचाराधीन होते.  
शासन वनणणय :- 

महाराष्ट्र राज्य वातावरणीय बदल कृती आराखडयाच्या अनुषांगाने जागवतक वातावरणीय बदलामूळे 
राज्याच े सरासरी तापमान वाढणार असून कमाल तापमानापेक्षा वकमान तापमान अवधक वाढणार असल्याच े
वदसते.  थोडक्यात, राज्यातील तापमान वाढीमुळे पजणन्यमान व उष्ट्णता वनदेशाांकात बदल होणार असल्याच े
वदसून येते. तसेच 20 0, 2050 व 2070 या कालखांडाांदरम्यान, वाढते तापमान, आद्रणतेतील बदल इत्यादींमुळे 
वपकाांच्या उत्पन्नावर ववपरीत पवरणाम होणार आहे.  यामदाये डाळींब, द्राक्ष,े सांत्री, केळी, आांबा इत्यादीसह 
राज्यातील इतर वपकाांवर रोगराई वाढण् याची शक्यता आहे.  तसेच अवनयवमत पावसामुळे यासाठी लागणारे 
पोषक वातावरण बदलणार असल्याने उत्पन्नावर ववपतवरत पवरणाम होणार आहे.  वाढते तापमान व वाढती 
आद्रणता हे रोगराईच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण असेल.  यामुळे मलेवरया, डेंग्य ूइत्यादी डासाांच्या प्रजननामुळे 
होणाऱ्या रोगाांच ेराज्यातील वयाप्ती क्षते्र वाढणार आहे.  बदलणाऱ्या वातावरणामुळे अल्स्तत्वातील वपकाांची तग 
धरण्याची क्षमता कमी होते.  सांभाववत अवतवृष्ट्टीमुळे पायाभतू सुववधा ‘ जस ेरस्ते, पलू, नदी काठावरील शेती व 
लोकवस्तीवर ववपरीत पवरणाम होणार आहे.  या बदलामुळे व वाढणाऱ्या उष्ट्णता वनदेशाांकामुळे दैनांवदन वापरात 
ऊजचेी मागणी वाढणार आहे.  तसेच सांवदेनशील वनदेशाांक (वहनेवबलीटी इांडेक्स) नुसार वातावरणीय बदलास 
नांदूरबार वजल्हा सवात जास्त सांवदेनशील असून त्या खालोखाल धुळे, बलुढाणा, जळगाांव, कहगोली, नावशक, 
जालना, गोंदीया, वावशम, गडवचरोली या वजल््ाांचा क्रम लागतो. याबाबतची सववस्तर यादी प्रपत्र- 7 नुसार 
आहे. 
२.   या सांभावय बदलाांना सामोरे जाण्यासाठी खालील प्रमाणे ववभागवनहाय उपाययोजना/वशिारसींची 
अांमलबजावणी सांबांधीत ववभागाांद्वारे अल्स्तत्वातील धोरणाांमदाये आवश्यक ते बदल ककवा नववन धोरणात्मक वनणणय 
घेवून करण्यात यावी.  यामदाये ववभागवनहाय वशिारशी व त्याांच्या अांमलबजावणीचा प्राथम्यक्रम दशणववणारा 
तक्ता प्रपत्र-8 नुसार आहे. 

अ)    वने : 
१) जांगलाांची प्रतवारी सधुारुन त्या पवरल्स्थतीकीतनू वमळणाऱ्या सेवा (Ecological Services) गुणवत्तेमदाये वाढ 

करणे.  यासाठी "वनसेवा/पवरल्स्थतीकी सेवा वतेन पदादती" ववकवसत करणे,  जणेेकरुन सहभागी गाव / वयक्ती 
याांना उवचत वन सांवधणन सेवा/मोबदला वमळून वन सांरक्षण व सांवधणन करण्यास प्रोत्साहनात्मक मदत होईल. 
गाव / लोकसहभागाने वन सांवधणन करणे यासाठी ववशेष धोरण आखणे.  माझे जांगल माझे पाणी ही सांकल्पनात 
जनमनात रुजववणे. 

२) जांगलाांवरील ताण कमी करण्यासाठी उपजीववकेच्या साधनाांमदाये ववैवदाय वनमाण करणे, प्रोत्साहन देणे. 



शासन वनणणय क्रमाांकः बैठक-२०१3/प्र.क्र. 63/ ताां.क.1 

 

 
पृष्ट्ठ 28 पैकी 3  

 

३) नदीच्या उगमस्थानाच्या जांगलाांचे रक्षण करणे, जणेेकरुन वत्रस्तरीय वनाांमुळे पावसाचे पाणी मुरण्याची 
डोंगराची क्षमता वाढून परूाची तीव्रता कमी होण्याबरोबरच वषणभर नदी प्रवाही राहून भजूल पातळी अबावधत 
राहण्यास मदत होईल.  यामदाये लोकसहभागाने व पवरल्स्थतीकी पेमेंट वसस्टीम या पदादतीचा अवलांब 
करण्याबाबत धोरण ठरववणे. 

४) शास्त्रोक्त पदादतीने जांगलाांचे सांवधणन व सांरक्षण करणे.  त्यासाठी आवश्यकतेनुसार 'इकॉलॉजीकल कवग ऑि 
इांवडयन आमी' याांचे वन लागवड, सांवधणन व सांरक्षण इत्यादीमदाये सहाय्य घेणे. यासाठी ववशेष धोरण/योजना 
तयार करणे.  

५) सागर वकनाऱ्याांची धूप रोखणे, जवमन क्षारयुक्त होण्यापासून रोखणे, मत्स्य जीवाांचे प्रजोत्पादनाचे स्थान 
वटकववणे, परुाच ेधोके कमी करणे इत्यादीसाठी वतवराांच्या जांगलाांच ेसांरक्षण व सांवधणन करणे यासाठी कालबदाद 
उपययोजना करुन प्रकल्पाांची अांमलबजावणी करणे. 

६) रत्नावगरी, मालवण या वठकाणी आढळणाऱ्या कोरलच ेसांवधणन करणे. 
७) ग्रीन महाराष्ट्र वमशनची लोकसहभागाने अांमलबजावणी करणे.  वृक्षतोड कमी करण्यासाठी िॉरेस्ट पेमेंट 

वसस्टम बाबत धोरणात्मक वनणणय घेणे. 
ब)      जलसांपदा : 

१) नदी वा इतर जलाशयाांचे पनुरुज्जीवन करणे. 
२) धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीमदाये पाण्याचा वषणभर आवश्यक असलेला सतत वकमान पयावरणीय प्रवाहाच े

वनयोजन करणे.  नदीतील 'वकमान पयावरणीय प्रवाहामुळे' नदीकाठावरील लोकाांची पाणी परुवठयाची गरज 
भागववण्याबरोबरच भजूल पातळीत सातत्य राहील आवण नदीमधील जवैववववधता वटकून राहण्यास मदत 
होईल, अशा उपाययोजना करणे व त्यानूसार धरण वयवस्थापनात बदल करणे.              
3) नद्याांवर ठराववक अांतराने कोल्हापरू पदादतीचे बांधारे बाांधणे. 
4) कसचनासाठी पाणी परुवठ्यामदाये / वापरामदाये सुधारणा करुन पाण्याची उपयकु्तता वाढववणे. 
5) धरणाच्या अप्पर कॅचमेंट क्षेत्रात उगमाच्या वठकाणी दाट वनीकरण करुन वत्रस्तरीय जांगलाद्वारे नदीच्या 

जलस्त्रोताांचे जतन करणे, यासाठी कॅचमेंट वरटमेंट धोरणामदाये बदल करुन ही बाब त्या प्रकल्पाचाच 
भाग असणे अवनवायण करणे. 

6) नदीच्या उगमस्थानाजवळच्या जांगलाांचा बचाव केल्यास तेथून धरणात येणाऱ्या  गाळाच/ेमातीचे प्रमाण 
कमी होऊन धरणाची पाणी धारण क्षमता अबावधत राहील.  तसेच उगमस्थळाची पावसाचे पाणी धारण 
क्षमता जांगलामुळे वाढत असल्याने नदी वषणभर प्रवाही राहण्यास मदत होईल.  यामुळे परुाच्या पाण्याचा 
वगे कमी होऊन त्याची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल या दृष्ट्टीने अल्स्तत्वातील धोरणाांमदाये बदल 
करणे.  

7) नदी काठावरील गावाांना अवतवृष्ट्टी व परूाची आगाऊ सचूना देणारी यांत्रणा ववकवसत करणे.  नदीची 
उच्चतम परूरेषा वनवित करणे.  

8) प्रवक्रयाकृत नागरी व औद्योवगक साांडपाणी इत्यादीचा पनुवापर बांधनकारक करुन स्वच्छ पाण्याची 
मागणी कमी करणे, यासाठी जलसांपदा, नगरववकास, उद्योग इ. ववभागाांकडून एकात्मीक धोरण 
ठरववणे. 
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क)     कृवष क्षते्र :   
१) शेतकऱ्याांना गाांव पातळीवर हवामान व वपकाांवरील रोगराई, तसचे वातावरणाच्या अवनयवमततेमुळे 

जोखीम वयवस्थापनासांबांधात अचकू मावहती / सल्ला थेट परुववण्याची यांत्रणा ववकवसत करणे 
(अॅग्रोक्लायमेंट सर्व्वहससे). 

२) बदलत्या वातावरणास अनुरूप बदलणारी पीक पदादती, तांत्रज्ञानाबाबत मावहती उपलब्ध करुन देणे. 
३) बदलत्या वातावरणात वाढू शकतील अशा स्थावनक हवामानात वाढणाऱ्या व तग धरणाऱ्या 

वपकाांच्या व िळाांच्या प्रजातींच्या सांशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे.  तसचे जुन्या योग्य त्या 
पारांपारीक वपकाांचे सांवधणन करणे. 

४) सूक्ष्म जल कसचनास प्रोत्साहन देणे, िळबाग वनयांत्रण / वयवस्थापनाबाबत शेतकऱ्याांना मागणदशणन 
करणे. 

५) या वयवतवरक्त उपजीववकेची पयायी सांसाधने, जस ेकुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, दुग्धवयवसाय 
ववकास, मत्स्यपालन इत्यादींना प्रोत्साहन देणे. 

६) सौर वॉटर पांप, सौर ऊजा/ पवन ऊजा इ. वापरासाठी शेतकऱ्याांना उद्यकु्त करुन शेतीतील 
उत्पादकता वाढववणे. 

७) सेंद्रीय शेतीसाठी शेतकऱ्याांना प्रोत्साहन देणे व सेंद्रीय उत्पादनास वववशष्ट्ट बाजारपेठ उपलब्ध 
करुन देणे.  वपकाांच ेव िळाांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सामूवहक शीतगृहे वनमाण करणे, इत्यादी. 

८) मत्स्यवयवसायास परुक अशा पायाभतु सुववधा जस ेशीतगहेृ, प्रवक्रया कें दे्र, मत्स्यबीज सांवधणन कें दे्र, 
प्रवशक्षण, बाजारपठे इत्यादी परुववणे व त्याांना प्रोत्साहन देणे. 

९) खारलँड बांधारे दुरुस्त करुन या वठकाणी शेती ऐवजी मत्स्यवयवसायाला प्रोत्साहन देणे.  
ड)      ऊजा : 

१) अक्षय ऊजलेा प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण आखणे.  सोलार व पवन ऊजा प्रकल्पाांना प्रोत्साहन देणे.  
ववकें द्रीत अपारांपावरक उजचेे वग्रड तयार करणे. 

२) नवीन बाांधकाम प्रकल्प, वसाहती इत्यादींमदाये सौर ऊजा, सौर वॉटर वहटर इत्यादी बसववणे 
बांधनकारक करणे.  

३) नेट वमटरींगमुळे अक्षय ऊजचे्या वनर्गमती व वापर यामदाये वाढ होत असल्याने याबाबत धोरण वनवित 
करणे. 

४) अक्षय ऊजा सांशोधनास तसचे उद्योगास चालना देणे, यासाठी धोरण ठरववणे. 
इ)    आरोग्य :  

१) वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याने नागरीकाांना आरोग्यववषयक 
सल्ला/सेवा तसेच आगाऊ सचूना देणारी यांत्रणा ववकवसत करणे. 

२) सवावधक वहलनेरेबल वजल्हयाांमदाये आरोग्यववषयक पायाभतू सुववधाांवर भर देणे, प्रवशक्षण सधुारणा 
करणे, सांवदेनशील वजल््ाांमदाये प्राथवमक आरोग्य कें द्राांच्या सांख्येत वाढ करणे. 

३) सवणसामान्य जनतेत वातावरणीय बदलाांमुळे होणाऱ े आजार व त्याबाबत करावयाच्या 
उपाययोजनाांबाबत जनजागतृी करणे. 
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ई)     सावणजवनक बाांधकाम : 
१) नवीन पायाभतू सुववधा वनमाण करताांना, अवतपजणन्यवृष्ट्टी व परूाच्या वारांवारतेमदाये होणारी वाढ 

लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे वनयोजन करुन अल्स्तत्वातील धोरणाांमदाये बदल करणे. 
२)  रस्त्याांच्या दुतिा उांच व सावली देणारी झाडे लावणे, ठराववक अांतरावर ऊन-पावसापासनू 

सांरक्षणासाठी शेल्टर उभारणे. 
 ३)  सवण शासकीय, वनमशासकीय बाांधकामे ही हरीत मागणदशणक तत्वानुसार असावीत, या बाबत 

मानांकामदाये व दरसुवचमदाये बदल करणे. 
ि)  आपत्ती वयवस्थापन :  

1) आपत्ती वयवस्थापनामदाये पवरल्स्थकीवर आधारीत उपाययोजनाांचा समावशे करुन राज्याच्या आपत्ती 
वयवस्थापनाच्या सदायाच्या धोरणामदाये सुधारणा करणे. 

2) राज्यातील सांवदेनशील (वहलनेरेबल) वजल्हयाांसाठी पवरल्स्थतीकीवर आधारीत ववशेष आपत्ती 
वयवस्थापन यांत्रणा ववकसीत करणे. 

3) वातावरणीय बदलाांच्या अनुषांगाने आपत्ती वयवस्थापनामदाये उवचत बदल करुन सांबांवधत सवण ववभागाांशी 
समन्वयन करणे. सांवदेनशील क्षेत्राांमदाये सत्वर मावहती पोहोचववण्यासाठी यांत्रणा ववकवसत करणे. 

4) वातावरणीय बदलाशी सांबांवधत तज्ञ सांस्थाांशी समन्वयन करुन त्या अनुषांगाने सांबांवधताांना अवगत करणे.  
तांत्रज्ञान ववकवसत करणे, इत्यादी. 

5) राज्याच्या आपत्ती वयवस्थापनामदाये वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने बदल करणे.  पयावरणीय सेवाांच े
मुल्याांकन करण्याची पदादती ववकवसत करणे.  

ग)     ग्राम ववकास :  
१) वातावरणीय बदलास परूक (Climate Proof Village)  अशा गावाांच्या वनर्गमतीवर भर देणे.  यासाठी 

गाांव पातळीवर जनसहभागातून पयावरण सांवधणनासाठी उपक्रम, जलसांधारण, डोंगर दत्तक घेणे, 
नदी दत्तक घेणे, गाांवतळे, गावाची वनराई इत्यादी सारख्या योजनाांचा ववकास करणे. 

२) गाांववनहाय सौर ऊजा / पवन ऊजा आधारीत स्वतांत्र ग्रीड तयार करुन ऊजा वनभणर गाांव वनर्गमतीवर 
भर देणे.  

ह)    नगर ववकास : 
१) अवतवृष्ट्टी दरम्यान शहराच्या सखल भागातील लोकाांना आगाऊ सूचना देण्याबाबत यांत्रणा ववकवसत 

करणे. 
२) पजणन्य पवरल्स्थतीकीमुळे वनमाण होणाऱ् या समस्याांबाबत लघु व दीघण कालीन आराखडा तयार करणे.  

तसेच परूजन्य पवरल्स्थती दरम्यान लोकाांच्या मदतीसाठी यांत्रणा ववकवसत करुन त्याची 
अांमलबजावणी करणे. 

३) सखल भागात बाांधकामाांना अनुमती देताांना परूल्स्थती / पाण्याची पातळी ववचारात घेऊन अनुमती 
देणेबाबत धोरण ठरववणे. 

४) परूाांची वतव्रता व वारांवारता वाढणार असल्याने नदी काठावर उच्चतम परू रेषेपवलकडे  बाांधकामास 
अनुमती देणे, याबाबत धोरण ठरववणे. 

५) पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी साांडपाणी प्रवक्रया, पनुचणक्रण व पनुवापर बांधनकारक करणे. 
६) पयावरणपरूक शहरे ववकवसत करणे. 
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७) नवीन शहराांचे / वसाहतींचे वनयोजन करताांना काबणन िूटकप्रट कमीत कमी राहील अशाप्रकारे 
वनयोजन करणे. 

8) हरीतगृह वायचुे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घन कचरा व साांडपाणी वयवस्थापनाबाबत ववशेष 
धोरण ठरववणे. 

ल)      ववत्त व वनयोजन : 
 ववत्त व वनयोजन ववभागाने वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने सांबांवधत ववभागाांकडून प्रस्ताववत करण्यात 
आलेले धोरण, त्यासाठीच्या योजना व लागणारा वनधी इत्यादीसाठी  प्राथम्यक्रम ठरवावा. 
म)     पयावरण : 

१) वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने अनुकूलन प्रस्ताव सांबांवधत ववभागाकडून करुन घेऊन तो नाबाडण, 
राष्ट्रीय वा आांतरराष्ट्रीय सांस्था याांनी प्रमावणत केलेल्या नमुन्यामदाये असल्याची खातरजमा करणे,  
वनधीसाठी पाठपरूावा करणे आवण त्यासाठी सवण प्रशासवकय यांत्रणा,  क्षेत्रीय यांत्रणा इ.समवते 
समन्वयन करणे. 

२) वातावरणीय बदलासांदभात सवण सांबांवधत ववभागाांना प्रवशक्षण देऊन ज्ञानवृदादी करुन कायणक्षमता 
वाढववणे.  

३) वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने अनुकूलनासाठी गावपातळीवर, पवरसांस्थेवर आधावरत 
जनसहभागातनू प्रकल्प तयार करणे, त्याांची अांमलबजावणी करणे, अपारांपावरक ऊजा सारख्या 
परूक तांत्रज्ञानास आर्गथक प्रोत्साहन देणे, अशासवकय सांस्था, ताांवत्रक तज्ञ सांस्था इ.समवते करार 
करुन प्रस्तावाांची अांमलबजावणी करणे.  युएनइपी, युएनडीपी, जायका (UNEP, UNDP, JAIKA) 
इ. आांतरराष्ट्रीय सांस्थाांकडून वनधी वमळवून प्रस्तावाांची अांमलबजावणी करणे इ. 

४)  यासांबांधातील तज्ञ, सांशोधक सांस्था जस,े IIT,  IIITM, Pune इत्यादींसारख्या सांस्थाांशी समन्वयन 
करुन वातावरणीय बदलाच े प्रोजके्शन व त्याचे होणारे पवरणामाांबाबत वळेोवळेी सवण सांबांवधताांना 
अवगत करणे, यासाठीची पदादती ववकसीत करणे, वातावरणीय बदला बाबत मावहती देणे. 

५)  वातावरणीय बदलासांबांधी सेवा ग्रामीण भागापयंत परुववण्यासाठी वातावरणीय बदल सेवा कें द्र 
(क्लायमेट चेंज सर्व्वहस सेंटर) ववकवसत करुन त्याद्वारे मावहती परुववणे. 

६) वातावरणीय बदलासांबांधीच्या सवण मावहतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी स्वतांत्र सांकेतस्थळ 
ववकवसत करुन त्याद्वारे स्थावनक भाषेमदाये लोकाांना मावहती उपलब्ध करुन देणे. दूरदशणन, 
आकाशवाणी, इलेक्रॉवनक वमडीया, वतणमानपत्र ेइत्यादी मादायमाद्वारे जागृती वनमाण करणे. 

7) वातावरणीय बदलासांबांधीत सांशोधन, प्रकल्प इत्यादींना अनुदान देऊन त्याची अांमलबजावणी 
करुन घेणे.  ग्रीन हाऊस वायूांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नवीन तांत्रज्ञानाच्या वापरासाठी उद्योगाांना 
प्रोत्साहन देणे. 

8)   कें द्र शासनाबरोबर राष्ट्रीय वातावरण बदल कायणक्रमाअांतगणत समन्वयन साधणे. 
९)  वातावरणीय बदलासांबधी धोरणाच्या अांमलबजावणीसाठी, अनुकूलन (ॲडॉपटेशन) प्रस्ताव तयार 

करणे, अशा प्रस्तावाांच्या अांमलबजावणीसाठी कें द्र व आांतरराष्ट्रीय सांस्थाांबरोबर समन्वय साधून 
वनधी प्राप्त करणे.  धोरणाच्या यशस्वीतसाठी वळेोवळेी आढावा घेणे इत्यादीसाठी पयावरण 
ववभागात स्वतांत्र वातावरणीय बदल कक्षाची स्थापना करणे.  
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( ) वातावरणीय बदलाांमुळे अवतसांवदेनशील वजल्हयाांसाठी प्रत्येक वजल्हावधकाऱ्याने त्या त्या वजल्हयाच्या 
भौगोलीक पवरल्स्थतीनूसार ववशेष वनयोजन करुन वजल्हास्तरीय अनुकूलन कृती आराखडे तयार करावते.  या 
अहवालाांच्या अांमलबजावणीसाठी वनधी वमळवणे, वातावरणीय बदल कक्षाशी समन्वयन साधून राज्य, कें द्र व 
आांतरराष्ट्रीय सांस्थाकडून वनधी प्राप्त करुन घेणे, प्रकल्पाांची अांमलबजावणी करणे यासाठी अशासकीय सांस्था, 
वयैल्क्तक तज्ञ वयक्ती, ग्रामपांचायत इत्यादींचा समावशे करुन घ्यावा.  वनयोजन व पयावरण ववभागाने या बाबत 
समन्वयन कराव.े 
(4)  उपरोक्त मुख्य वशिारशींसह महाराष्ट्र वातावरणीय बदल अनुकूलन अहवालात देण्यात आलेल्या इतर 
ववभागवनहाय वशिारशींच्या अनुषांगाने प्रत्येक ववभागाने धोरणात्मक वनणणय घेऊन आवश्यकतेनुसार योजना 
तयार करुन मांत्रीमांडळाच्या मान्यतेने त्याांची अांमलबजावणी करावी.  तसेच वरील वशिारशींच्या अनुषांगाने 
सांबांवधत ववभागाने यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुकूलनासाठी प्रस्ताव तयार करुन लागणाऱ्या सांभावय 
वनधीसाठी राज्य शासन/कें द्र शासन/आांतरराष्ट्रीय सांस्था इत्यादींकडे पाठपरुावा करणे. 
(5) वातावरणीय बदलाांच्या अनुषांगाने अनुकूलन व वमटीगेशन प्रकल्प राबववताांना त्यामदाये सामावजक जबाबदारी 
(कापोरेट सोवशअल वरस्पोन्सीबीवलटी)  याअांतगणत धोरण ठरवून या क्षेत्राच्या योगदानाचा या योजनाांमदाये उपयोग 
करुन घेणे अपेवक्षत आहे. 
(6) वदनाांक १६नोवहेंबर, २००९ च्या शासन वनणणयावदारे मा. मुख्य सवचव याांच्या अदायक्षतेखाली गठीत करण्यात 
आलेल्या उच्चस्तरीय समन्वय सवमतीने वातावरणीय बदलाांववषयी वशिारसींचा/धोरणाांचा वळेोवळेी आढावा 
घेवून सवण सांबांधीत ववभागाांना या धोरणाांच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी मागणदशणन कराव.े 
(7) प्रत्येक ववभागाने वरील वशिारसींच्या अनुषांगाने वातावरणीय बदल कमी करण्यासाठी व वातावरणीय 
बदलाांस सामोरे जाण्यासाठी लागणाऱ्या वनधीच े पांचवार्गषक अांदाजपत्रक तयार कराव.े  प्रपत्र-8 मदाये नमुद 
केलेल्या वशिारसींचा आवश्यकतेनुसार मुल्यमापन व महत्व ठरवून प्राथम्यक्रम वनवित करावा व त्या 
प्राथम्यक्रमानुसार वशिारशींची अांमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव तयार करुन वनधीसाठी सांबांवधत सांस्थाांशी 
पाठपरूावा करणे.  
(8) तसेच प्राथवमक मुल्याांकनानुसार वरील वशिारशींमधून 14 वशिारशींचा प्राथम्यक्रम प्रपत्र-9 मदाये 
देण्यात आला आहे.  सांबांवधत ववभागाांनी त्याांच्या अल्स्तत्वातील धोरण/योजना इ.च्या अनुषांगाने वयैल्क्तक 
मुल्यमापन करुन या वशिारशींची अांमलबजावणी करणे अपेवक्षत आहे.  
       सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक  201710251541019904 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 
सोबत: - पवरवशष्ट्ट         (सवतश एम. गवई) 
          अपर मुख्य सवचव 
प्रत, 

1. मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन 
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सवचव. 
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3. अपर मुख्य सवचव, कृवष ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
4. अपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
5. अपर मुख्य सवचव, वनयोजन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई.  
6. अपर मुख्य सवचव, सावणजवनक आरोग्य ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. प्रधान सवचव, जलसांपदा ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. प्रधान सवचव, नगर ववकास ववभाग, 1 व 2, मांत्रालय, मुांबई. 
9. प्रधान सवचव, (महसूल) महसलू व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
10. प्रधान सवचव, (वने) महसूल व वन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
11. प्रधान सवचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
12. प्रधान सवचव, कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
13. प्रधान सवचव, (उद्योग), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
14. प्रधान सवचव, मदत व पनुवणसन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
15. प्रधान सवचव, ग्रामववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
16. प्रधान सवचव, सावणजवनक बाांधकाम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
17. सवचव, पशुसांवधणन, दुग्धवयवसाय व मत्सवयवसाय ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
18. सवचव, आवदवासी ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
19. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र 1/2,मांबई/ नागपरू. 
20. अवधदान व लेखा अवधकारी, मांबई. 
21. वनवासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुांबई. 
22. मा.मांत्री, पयावरण  याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय,मुांबई. 
23. मा.राज्यमांत्री, पयावरण  याांच ेखाजगी सवचव, मांत्रालय,मुांबई. 
24. अपर मुख्य सवचव, पयावरण ववभाग याांच ेस्वीय सहायक, मांत्रालय, मांबई. 
25. ववत्त ववभाग (कायासन क्रमाांक वयय-16/अथणसांकल्प-7), मांत्रालय, मुांबई. 
26. वनवडनस्ती. 
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प्रपत्र-1 
 

प्रशासकीय ववभागवनहाय तापमान व पजणन्यमानाची सांभावय आकडेवारी खालील तक्त्यामदाये दशणववण्यात 
आलेली आहे :-  

शासवकय 
ववभाग 

आयएमडी 

आयएमडी 
सवणसाधारण 
तापमान: 
वार्गषक 
वकमान 
तापमान 
(वड.सें) 

वार्गषक वकमान 
तापमानातील प्रक्षेवपत वाढ 

(वड.सें) 

आयएमडी 
सवणधारण 
तापमान: 
पजणन्यमान 

(वम.वम.) 

पजणन्यमानातील प्रक्षपेीत वाढ 
(%) 

  2030 2050 2070  2030 2050 2070 
अमरावती 27.21 1.44- 

1.64 
2.2- 
2. 5 

 .06- 
 .46 

785.  17.5- 
 0 

22.5- 
 2.5 

15- 
27.5 

औरांगाबाद 26.46 1.44- 
1.56 

2.15- 
2.  

 .14- 
 . 8 

708.8 12.5- 
27.5 

15-
 0 

20-40 

नावशक 26.79 1.4- 
1.681 

2-2.4 2.82-
 .  

567.5 17.5-
40 

15-
40 

15-52.5 

नागपरू 27.19 1.18- 
1.4 

1.95- 
2.2 

2.88- 
 .16 

1124 
7 

12.5- 
20 

12.5- 
 0 

15- 
27.5 

पणेु 25.22 1.15- 
1.28 

1.65- 
1.95 

2.46- 
2.74 

852.2 10- 
 2.5 

10- 
 2.5 

12.5- 
 7.5 

कोकण 26.99 1.1- 
1.28 

1.5- 
1.8 

2.18- 
2.6 

2578 
2 

10-
 0 

10-
 0 

10- 2.5 
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प्रपत्र-२ 
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प्रपत्र-2 

 

राज्याच ेसरासरी तापमान, पजणन्यमान दशणववणारे नकाशे     
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प्रपत्र-3 

राज्यात सांभावीत अवतवृष्ट्टी होणारे क्षेत्र ेवदवसाांमदाये झालेली वाढ दशणववणारी क्षेत्र े
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प्रपत्र-3 

 

राज्यात सांभावीत अवतवृष्ट्टी होणारे वदवसाांमदाये झालेली वाढ दशणववणारी क्षेत्रे (%) 
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प्रपत्र-4 

बहृ्ुांबई प्राांतातील पाण्याची खोली दशणववणारा नकाशा 
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प्रपत्र-5 

वातावरणीय बदलामुळे वाढणारी आद्रता, तापमान व त्यामुळे बदलणारा उष्ट्णता वनदेशाांक 
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प्रपत्र-6 

 राज्यातील वनसांपदावर होणाऱ्या पवरणामाांचे नकाशे 
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प्रपत्र-7 

वातावरणीय बदल अवतसांवदेनशील वजल्हयाांची यादी व नकाशे 

वजल्हा असुरवक्षतता  सांबांदनशील अनुकूलन अवतसांवदेनवशल 
वनदेशाांक 

अहमदनगर 20 26 9 20 
अकोला  4 6 11 21 
अमरावती  1  8 20 16 
औरांगाबाद 12 1 13 27 
भांडारा 19 30 10 11 
बीड 24 16 22 14 
बलुढाणा  8 17 32 3 
चांद्रपरु 23 28 6 22 
धुळे 2 19 29 2 
गडवचरोली  27 33 14 10 
गोंवदया  18 31 15 8 
कहगोली 15 21 34 5 
जळगाव 1 13 26 4 
जालना  17 18 30 7 
कोल्हापरु  32 20 8 30 
लातुर  28 2 17 24 
नागपरू  21 9 12 23 
नाांदेड 25 5 28 15 
नांदुरबार  5 29 12 1 
नावशक  6 24 25 6 
उस्मानाबाद 29 3 27 17 
परभणी 22 10 18 18 
पणेु 26 25 7 28 
रायगड 7 14 5 26 
रत्नागीरी 11 12 2 32 
साांगली  33 23 16 25 
सातारा 31 27 3 33 
कसधुदूगण 16 32 1 31 
सोलापरू  30 11 23 19 
ठाणे  3 4 21 12 
वधा 14 7 4 29 
वावशम 9 22 24 9 
यवतमाळ 10 15 19 13 
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प्रपत्र-7 
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प्रपत्र-7 
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प्रपत्र-8 

वातावरणीय अनुकूलनेसाठी वशिारशी व अांमलबजावणीचा प्राथ्यम्यक्रम दशणववणारा गोषवारा 

क्षेत्र वशिारशी सांबधीत 
ववभाग 

प्राधान्य वनधीच ेस्त्रोत 

वने, 
जैवववववधता 
आवण रोजगार 

जांगलाांची प्रतवारी सधुारुन त्या 
पवरल्स्थतीकीतून वमळणाऱ्या सेवा 
गुणवत्तेमदाये वाढ करणे.  यासाठी 
वनसेवा वतेन पदादती ववकवसत करणे,  
जणेेकरुन सहभागी गाांव / वयक्ती 
याांना उवचत वन सांरक्षण मोबदला 
वमळून वन सांरक्षण व सांवधणन  
करण्यास मदत होईल.  
गाांव / लोकसहभागाने वन सांवधणन 
करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वन ववभाग 

उच्च  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कें द्र आवण राज्य शासन 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था  
वद्वपक्षीय करार 
 

जांगलाांवरील ताण कमी करण्यासाठी 
उपजीववकेच्या साधनाांमदाये ववैवदाय 
वनमाण करणे, प्रोत्साहन देणे. 

मदायम 

नदीच्या उगमस्थानाच्या जांगलाांचे 
रक्षण करणे, जणेेकरुन पावसाचे पाणी 
धरुन ठेवण्याची डोंगराची क्षमता 
वाढून परूाची तीव्रता कमी होऊ 
शकेल. त्यामुळे वषणभर नदी प्रवाही 
राहून भजूल पातळी अबावधत 
राहण्यास मदत होईल. 

उच्च 

शास्त्रोक्त पदादतीने जांगलाांच ेसांवधणन व 
सांरक्षण करणे.  त्यासाठी 
आवश्यकतेनुसार इकॉलॉजीकल कवग 
इांवडयन आमी याांच ेवन लागवड, 
सांवधणन इत्यादीमदाये सहाय्य घेणे. 

उच्च 

सागर वकनाऱ्याांची धूप रोखणे, 
सॅवलनीटी रोखणे, मत्स्य जीवाांचे 
प्रजोत्पादनाचे स्थान वटकववणे 
इत्यादीसाठी वतवराांच्या जांगलाांचे 
सांरक्षण व सांवधणन करणे. 

उच्च 

रत्नावगरी, मालवण या वठकाणी 
आढळणाऱ्या कोरलच ेसांवधणन करणे. 

उच्च 

ग्रीन महाराष्ट्र वमशनची 
लोकसहभागाने अांमलबजावणी करणे. 
वृक्षतोड कमी करण्यासाठी 

उच्च 
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धोरणात्मक वनणणय घेणे. 
सुधावरत वनणणयाकवरता वजै्ञावनक 
पयणवके्षन व सांशोधनाचा प्रचार करणे. 

मदायम 

उजा व 
बाांधकाम 

अक्षय ऊजलेा प्रोत्साहन देण्यासाठी 
धोरण आखणे. सोलार व पवर ऊजा 
प्रकल्पाांना प्रोत्साहन देणे. 

महाउजा 
(मेडा) 
नगर ववकास 
ववभाग 
 

उच्च कें द्र आवण राज्य  शासन 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था, 
ऊजा कायणक्षमता ववभाग 
(BEE) , नॅशनल वमशन  
उजा  वृध्दादगत 
दक्षतेसाठी (NMEE) , 
नागरी ववकास मांत्रालय 
(MoUD), 
नवीन आवण आवण 
पनुवापरयोग्य ऊजा 
मांत्रालय (MNRE) 

नवीन बाांधकाम प्रकल्प, वसाहती 
इत्यादीमदाये सौर ऊजा, सौर वॉटर 
वहटर इत्यादी बसववणे बांधनकारक 
करणे. तसचे नेट वमटरींगबाबत धोरण 
ठरववणे. 

उच्च 

अक्षय ऊजा सांशोधनास तसचे 
उद्योगास चालना देणे. 

उच्च 

नेट मीटरला प्रोत्साहन देण्यासाठी 
धोरणेआखणे, जणेेकरुन कें द्रीय वीज 
ग्रीड वरील भार कमी होऊ शकतो. 

उच्च 

अक्षय उजचे्या प्रकाराला प्रोत्साहन 
देणे. 

उच्च 

उजा जतन करण्यासाठी प्रभावी उजा 
प्रणालीचा वापर करणे. 

मदायम 

कृवष शेतकऱ्याांना गाांव पातळीवर हवामान व 
पीकावरील रोगराई, तसेच 
वातावरणाच्या अवनयवमततेमुळे 
जोखीम वयवस्थापनासांबांधात अचकू 
मावहती / सल्ला थेट परुववण्याची 
यांत्रणा ववकवसत करणे. 

कृषी ववभाग 
जलसांपदा , 
जलसांधारण 
वन 
ववभाग 
 
 
 
 
 
 
 
भारतीय  
हवामानशास्त्र 
ववभाग 
(IMD), 
कृषी 
ववद्यापीठे, 
कृषी ववज्ञान 
कें दे्र 

उच्च कें द्र आवण राज्य  शासन 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था  
कृषी मांत्रालय (MoA),  
 
 
 
 
 
 
 
राष्ट्रीय वमशन  शार्श्त 
शेतीसाठी (NMSA) 
वद्वपक्षीय करार  
 

बदलत्या वातावरणास अनुरूप 
बदलणारी पीक पदादती, 
तांत्रज्ञानाबाबत मावहती देणे. 

उच्च 

बदलत्या वातावरणात वाढू शकतील 
अशा पीकाांच्या व िळाांच्या प्रजातींच्या 
लागवडीस प्रोत्साहन देणे. तसेच 
जुन्या योग्य त्या पारांपारीक वपकाांच े
सांवधणन करणे. 

मदायम 

सूक्ष्म जल कसचनास प्रोत्साहन देणे. 
िळबाग वनयांत्रण / वयवस्थापनाबाबत 
शेतकऱ्याांना मागणदशणन करणे. 

मदायम 

या वयवतवरक्त उपजीववकेची पयायी मदायम 
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सांसाधने, जसे कुक्कुट पालन, शेळी-
मेंढी पालन, दुग्धवयवसाय, 
मत्स्यपालन इत्यादींना प्रोत्साहन देणे. 
सौर वॉटर पांप, सौर ऊजा वापरासाठी 
शेतकऱ्याांना उद्युक्त करणे. 

उच्च 

सेंद्रीय शेतीसाठी शेतकऱ्याांना 
प्रोत्साहन देणे व सेंद्रीय उत्पादनास 
वववशष्ट्ट बाजारपठे उपलब्ध करुन 
देणे. वपकाांच ेव िळाांच ेनुकसान होऊ 
नये यासाठी सामुवहक शीतगहेृ वनमाण 
करणे, इत्यादी. 

उच्च 

गावपातळीवर शीत गृहाांची सोय 
करण्यात यावी. 

मदायम 

शेतकऱ्याांची समतावृदादी करण्यासाठी 
वपक पदादतीमदाये ववववधतता आणणे, 
भसूांधारन कायणक्रम इ. 

उच्च 

अन्न परुवठा साखळी सरुवक्षत करणे. मदायम 
तापमान आवण पावसाच्या प्रमाणातील 
बदल यासांबांधीत मावहती व सल्ला 
शेतकऱ्याांना देण्यात यावा.  

मदायम 

जलसांपदा नदी वा इतर जलाशयाांचे 
पनुरुज्जीवन करणे 

नगर ववकास 
ववभाग, 
पयावरण  
 
 
 
 
 
 
ववभाग, 
जलसांपदा 
ववभाग, 
ग्रामीण 
ववकास 
ववभाग 
 

उच्च नॅशनल वॉटर वमशन 
(NWM), परराष्ट्र 
मांत्रालय (MOE)    
कें द्र आवण राज्य  शासन 
जलसांपदा ववभागा, 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था 
वद्वपक्षीय करार 
 
 

 धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीमदाये 
वषणभर आवश्यक असलेला सतत 
वकमान पाणी प्रवाहाचे वनयोजन 
करणे.  नदीतील वकमान पयावरणीय 
प्रवाहामुळे नदीकाठावरील लोकाांची 
पाणी परुवठयाची गरज 
भागववण्याबरोबरच भजूल पातळीत 
सातत्य राहील आवण नदीमधील 
जवैववववधता वटकून राहण्यास मदत 
होईल. 

उच्च 

 नद्याांवर ठराववक अांतराने कोल्हापरू 
टाईपच ेबांधारे बाांधणे. 

उच्च 

 कसचनासाठी पाणी परुवठ्यामदाये / 
वापरामदाये सधुारणा करुन पाण्याची 
उपयुक्तता वाढववणे. 

उच्च 

 धरणाच्या कॅचमेंट क्षेत्रात दाट 
वनीकरण करुन नदीच्या जलस्त्रोताांच े
जतन करणे. 

उच्च 
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 नदीच्या उगमाजवळच्या जांगलाांचा 
बचाव केल्यास तेथून धरणात येणाऱ्या  
गाळाचे प्रमाण कमी होऊन धरणाची 
पाणी धारण क्षमता अबावधत राहील. 
तसेच उगमस्थळाची पावसाचे पाणी 
धारण क्षमता जांगलामुळे वाढत 
असल्याने नदी वषणभर प्रवाही 
राहण्यास मदत होईल. यामळेु परुाच्या 
पाण्याचा वगे कमी होऊन त्याची 
तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल. 

उच्च 

 नदी काठावरील गाांवाांना अवतवृष्ट्टी व 
परूाची आगाऊ सचूना देणारी यांत्रणा 
ववकवसत करणे . 

उच्च 

 प्रवक्रयाकृत नागरी व औद्योवगक 
साांडपाणी इत्यादीचा पनुवापर 
बांधनकारक करुन स्वच्छ पाण्याची 
मागणी कमी करणे. 

उच्च 

आरोग्य  
 

वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या 
प्रमाणात वाढ होणार असल्याने 
नागरीकाांना आरोग्यववषयक 
सल्ला/सेवा तसेच आगाऊ सचूना 
देणारी यांत्रणा ववकवसत करणे. 

सावणजवनवक
आरोग्य 
ववभाग 
 

उच्च आरोग्य आवण कुटुांब 
कल्याण मांत्रालय 
(MoHW), 
 आरोग्य आवण कुटुांब 
कल्याण ववभाग 
(DHFW) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अवभयाना (NRHM) 
 

आरोग्यववषयक पायाभतू सुववधाांवर 
भर देणे, प्रवशक्षण सधुारणा करणे, 
सांवदेनशील वजल््ाांमदाये प्राथवमक 
आरोग्य कें द्राांच्या सांख्येत वाढ करणे. 

 

सवणसामान्य जनतेत जनजागतृी 
करणे. 

मदायम 

आरोग्य, पायाभतू सुववधा आवण 
प्रवशक्षण सधुारणे  

उच्च 

उजा सांरक्षणासाठी उजा प्रणालीकडे 
स्थलाांतर  करणे. 

मदायम 

नवीन सावणजवनक पायाभतू सवुवधेचा 
वापर करणे. 

उच्च 

ग्राम ववकास वातावरणीय बदलास परूक (Climate 
Proof Village)  अशा गाांवाांच्या 
वनर्गमतीवर भर देणे.  यासाठी गाांव 
पातळीवर जनसहभागातनू पयावरण 
सांवधणनासाठी उपक्रम, जलसांधारण, 
डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक घेणे, 

ग्रामीण 
ववकास 
ववभाग 
महाउजा 
(मेडा) 
 

उच्च ग्रामीण ववकास मांत्रालय 
(MoRD),राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार वमशन ( 
NRLM) 
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गाांवतळे, गावाची वनराई इत्यादी 
सारख्या योजनाांचा ववकास करणे. 
गाांववनहाय सौर ऊजा / पवन ऊजा 
आधारीत स्वतांत्र ग्रीड तयार करणे. 

उच्च 

ववत्त व 
वनयोजन 

ववत्त व वनयोजन ववभागाने 
वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने 
सांबांवधत ववभागाांकडून प्रस्ताववत 
करण्यात आलेले धोरण, त्यासाठीच्या 
योजना व लागणारा वनधी 
इत्यादीसाठी  प्राथम्यक्रम ठरवावा. 

ववत्त व 
वनयोजन 
ववभाग 

मदायम 
 

ववत्त व वनयोजन ववभाग  

आपत्ती वातावरणीय बदलाांच्या अनुषांगाने 
आपत्ती वयवस्थापनामदाये उवचत बदल 
करुन सांबांवधत सवण ववभागाांशी 
समन्वयन करणे. 

आपत्ती 
वयवस्थापन 
ववभाग 
 

उच्च कें द्र आवण राज्य 
सरकार जलसांपदा 
ववभाग, 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था 
वद्वपक्षीय करार 
राष्ट्रीय आपत्ती 
वयवस्थापन प्रावधकरण 
(NDMA) 
 

सांवदेनशील क्षेत्राांमदाये सत्वर मावहती 
पोहोचववण्यासाठी यांत्रणा ववकसीत 
करणे. 

मदायम 

वातावरणीय बदलाशी सांबांवधत तज्ञ 
सांस्थाांशी समन्वयन करुन त्या 
अनुषांगाने सांबांवधताांना अवगत करणे.  
तांत्रज्ञान ववकसीत करणे, इत्यादी. 

मदायम 

पवरल्स्थतीकीवर आधावरत 
उपाययोजना वयवस्थापनामदाये 
समावशे करणे 

उच्च 

राज्याच्या आपत्ती वयवस्थापनामदाये 
वातावरणीय बदलाांच्या अनूषांगाने 
बदल करणे. 

उच्च 

पयावरण वातावरणीय बदलाच्या अनुषांगाने 
अनुकूलन प्रस्ताव सांबांवधत 
ववभागाकडून करुन घेऊन तो नाबाडण, 
राष्ट्रीय वा आांतरराष्ट्रीय सांस्था याांनी 
प्रमावणत केलेल्या नमुन्यामदाये 
असल्याची खातरजमा करणे.  
वनधीसाठी पाठपरूावा करणे. 

पयावरण 
ववभाग 

मदायम 
 

 
 
 
 
ग्रामीण ववकास मांत्रालय 
(MoRD ), महाराष्ट्र 
शासन, 
पयावरण वन जलवायु 
पवरवतणन   मांत्रालय 
(MoEF&CC) 

वातावरणीय बदलासांदभात सवण 
सांबांवधत ववभागाांना प्रवशक्षण देऊन 
ज्ञानवृदादी करुन कायणक्षमता वाढववणे. 

उच्च 

यासांबांधातील तज्ञ, सांशोधक सांस्था 
जसे, IIT,  IIITM, Pune 

उच्च 
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इत्यादींसारख्या सांस्थाशी समन्वयन 
करुन वातावरणीय बदलाचे प्रोजके्शन 
व त्याच ेहोणारे पवरणामाबाबत 
वळेोवळेी सवण सांबांवधताांना अवगत 
करणे. 
वातावरणीय बदलासांबांधीच्या सवण 
मावहतीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी 
स्वतांत्र सांकेतस्थ्ळ ववकासीत करुन 
त्याद्वारे स्थावनक भाषेमदाये लोकाांना 
मावहती उपलब्ध करुन देणे. दूरदशणन, 
आकाशवाणी, इलेक्रॉवनक वमडीया, 
वतणमानपत्रे इत्यादी मादायमाद्वारे 
जागृती वनमाण करणे. 

मदायम 
 

वातावरणीय बदलासांबांधीत सांशोधन, 
प्रकल्प इत्यादींना अनुदान देऊन 
त्याची अांमलबजावणी करुन घेणे. 
ग्रीन हाऊस वायुांच ेप्रमाण कमी 
करण्यासाठी नवीन तांत्रज्ञानाच्या 
वापरासाठी उद्योगाांना प्रोत्साहन देणे. 

 

 ॲडॉप्टेशन प्रस्ताव तयार करुन कें द्र 
शासनाकडे पाठपरूावा करणे. 

  

सावणजवनक 
बाांधकाम 

नवीन पायाभतू सुववधा वनमाण 
करताांना त्या अवतपजणन्यवृष्ट्टी व 
परूाची वारांवारतेमदाये होणारी वाढ 
लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे वनयोजन 
करणे. 

सावणजवनक 
बाांधकाम 
ववभाग 

उच्च  
कें द्र आवण राज्य 
सरकार जलसांपदा 
ववभागा, 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था 
वद्वपक्षीय करार 
 

रस्त्याांच्या दुतिा उांच व सावली 
देणारी झाडे लावणे, ठराववक अांतराव 
उन-पावसापासनू सांरक्षणासाठी 
शेल्टर उभारणे. 

मदायम 
 

सवण शासकीय, वनमशासकीय 
बाांधकामे ही हरीत मागणदशणक 
तत्वानुसार असावीत. 

मदायम 
 

नगर ववकास अवतवृष्ट्टी दरम्यान शहराच्या सखल 
भागातील लोकाांना आगाऊ सूचना 
देण्याबाबत यांत्रणा ववकवसत करणे. 

 
नगर   
ववकास  
ववभाग 
 

उच्च 
 

कें द्र आवण राज्य 
सरकार जलसांपदा 
ववभागा, 
आांतरराष्ट्रीय  सांस्था 
वद्वपक्षीय करार 
शार्श्त अवधवास नॅशनल 
वमशन ऑन (NMSH)  ,  

पयावरणामुळे वनमाण होणाऱ् या 
समस्याांबाबत लघु व दीघण कालीन 
आराखडा तयार करणे.  तसचे परू 
पवरल्स्थती दरम्यान लोकाांच्या 
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मदतीसाठी यांत्रणा ववकवसत करुन 
त्याची अांमलबजावणी करणे. 

जवाहरलाल नेहरू 
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण 
वमशन (JNNURM) 
 
 
 
 
 
नॅशनल वॉटर वमशन 
(NWM) 

सखल भागात बाांधकाम अनुमती 
देताांना परूल्स्थती / पाण्याची पातळी 
ववचारात घेऊन अनुमती देणे. 

मदायम 
 

नदी काठावर उच्चतम परू 
रेषेपवलकडे  बाांधकामास अनमती देणे. 

उच्च 
 

पाण्याच्या कमतरतेवर मात 
करण्यासाठी साांडपाणी प्रवक्रया, 
पनुचणक्रण व पनुवापर बांधनकारक 
करणे. 

उच्च 
 

पयावरणपरूक शहरे ववकवसत करणे. उच्च 
 

नवीन शहराांच ेवसाहकतचे वनयोजन 
करताना काबणन िुटकप्रट कमीत कमी 
राहील अशाप्रकारे वनयोजन करणे. 

उच्च 
 

 वातावरणीय बदलाांच्या अनूरुप 
ववकास आराखडयामदाये बदल करणे. 

 उच्च 
 

वातावरणीय 
बदलास 
सांवदेनशील 
वजल्हयाांचे 
वजल्हावधकारी  

वातावरणीय बदलास अनूसरुन वजल्हयाचा अनुकूलन प्रस्ताव तयार 
करुन त्याची अांमलबजावणी लोक सहभागातून अशासकीय सांस्था, 
ग्रामपांचायत, स्थानीक शासकीय ववभाग इत्यादी द्वारे करणे. 

वनयोजन ववभाग, 
पयावरण ववभाग, राज्य, 
कें द्र शासन, 
आांतरराष्ट्रीय सांस्था 
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प्रपत्र-9   
महत्वाच्या वशिारशी 

1. नदीच्या उगमस्थानाच्या जांगलाांचे रक्षण करणे, जणेेकरुन वत्रस्तरीय वनाांमुळे पावसाच ेपाणी मुरण्याची 
डोंगराची क्षमता वाढून परूाची तीव्रता कमी होण्याबरोबरच वषणभर नदी प्रवाही राहून भजूल पातळी 
अबावधत राहण्यास मदत होईल.  यामदाये लोकसहभागाने व पवरल्स्थतीकी पेमेंट वसस्टीम या पदादतीचा 
अवलांब करण्याबाबत धोरण ठरववणे. 

2. बदलत्या वातावरणात वाढू शकतील अशा स्थावनक हवामानात वाढणाऱ्या व तग धरणाऱ्या वपकाांच्या व 
िळाांच्या प्रजातींच्या सांशोधनास व लागवडीस प्रोत्साहन देणे. तसचे जुन्या योग्य त्या पारांपारीक वपकाांच े
सांवधणन करणे. या वयवतवरक्त उपजीववकेची पयायी सांसाधने, जसे कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, 
दुग्धवयवसाय ववकास, मत्स्यपालन इत्यादींना प्रोत्साहन देणे. 

3. सौर वॉटर पांप, सौर ऊजा/ पवन ऊजा इ. वापरासाठी शेतकऱ्याांना उद्यकु्त करुन शेतीतील उत्पादकता 
वाढववणे 

4. वातावरणीय बदलास परूक (Climate Proof Village)  अशा गावाांच्या वनर्गमतीवर भर देणे.  यासाठी गाांव 
पातळीवर जनसहभागातनू पयावरण सांवधणनासाठी उपक्रम, जलसांधारण, डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक 
घेणे, गाांवतळे, गावाची वनराई इत्यादी सारख्या योजनाांचा ववकास करणे. 

5. वातावरणीय बदलासांबधी धोरणाच्या अांमलबजावणीसाठी, अनुकूलन (ॲडॉपटेशन) प्रस्ताव तयार 
करणे, अशा प्रस्तावाांच्या अांमलबजावणीसाठी केद्र व आांतरराष्ट्रीय सांस्थाांबरोबर समन्वय साधून वनधी 
प्राप्त करणे. धोरणाच्या यशस्वीतसाठी वळेोवळी आढावा घेणे इत्यादीसाठी पयावरण ववभागात स्वतांत्र 
वातावरणीय बदल कक्षाची स्थापना करणे. 

6. वातावरणीय बदलामुळे रोगराईच्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याने नागरीकाांना आरोग्यववषयक 
सल्ला/सेवा तसेच आगाऊ सचूना देणारी यांत्रणा ववकवसत करणे. 

7. सागर वकनारी काांदळवनाांचे व कोरलचे सांवधणन करणे. 
8. सेंद्रीय शेतीसाठी शेतकऱ्याांना प्रोत्साहन देणे व सेंद्रीय उत्पादनास वववशष्ट्ट बाजारपेठ उपलब्ध करुन 

देणे, वपकाांचे व िळाांच े नुकसान होऊ नये यासाठी सामूवहक शीतगृहे वनमाण करणे, इत्यादी. 
मत्स्यवयवसायास परुक अशा पायाभतु सुववधा जसे शीतगृहे, प्रवक्रया कें दे्र, मत्स्यबीज सांवधणन कें दे्र, 
प्रवशक्षण, बाजारपठे इत्यादी परुववणे व त्याांना प्रोत्साहन देणे. 

9. आपत्ती वयवस्थापनामदाये पवरल्स्थकीवर आधारीत (Ecosystem based) उपाययोजनाांचा समावशे करुन 
राज्याच्या आपत्ती वयवस्थापनाच्या सदायाच्या धोरणामदाये सधुारणा करणे. राज्यातील सांवदेनशील 
(वहलनेरेबल) वजल्हयाांसाठी पवरल्स्थतीकीवर आधारीत ववशेष आपत्ती वयवस्थापन यांत्रणा ववकसीत 
करणे. 

10. पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी साांडपाणी प्रवक्रया, पनुचणक्रम व पनुवापर बांधनकारक करणे. 
हरीतगृह वायचुे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घन कचरा व साांडपाणी वयवस्थापनाबाबत ववशेष 
धोरण ठरववणे. 

11. पाण्याचा योग्य तो वापर करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करणे.  
12. ववभागवनहाय योजनाांच/ेप्रकल्पाांचे बजटे वाटप वातारवणीय बदलाांच्या पवरणामाांशी वनगडीत असाव.े  
13. शहराांत वाहनाांपासनू होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत कडक मानके ठरववणे. तसेच हवा प्रदुषण व त्याचा 

आरोग्यावर होणारा पवरणाम यासाठी जनजागृती कायणक्रम राबववणे.  
14. परूाांची वतव्रता व वारांवारता वाढणार असल्याने नदी काठावर उच्चतम परू रेषेपवलकडे  बाांधकामास 

अनुमती देणे, याबाबत धोरण ठरववणे. पयावरणपरूक शहरे ववकवसत करणे.  
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