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सुधीर मुनगंटीवार
मंत्री (ववत्त, वनयोजन व वने)

मनोगत
मनुष्य जीवन आवि वने, वन्यजीव,पयावरि व वनसगग यांचे खूप जवळचे नाते आहे . जीवसृष्टीसाठी
आवश्यक शुध्द हवा, ताजे पािी आवि सकस अन्न या वतन्हीचा आधार वने हाच आहे . सजीव सृष्टीच्या वनर्ममतीपासून
मािसाला याची जािीव आहे . म्हिूनच वृक्ष, वन्यजीव, जैवववववधता आवि पयावरि यांना मानवी जीवनात
अनन्यसाधारि असे महत्त्व वदले असून त्याभोवती अनेक बाबी गुंफल्या गेल्या आहेत.
कोित्याही ववभागाच्या कामवगरीचे यशस्वीतता ही कायगक्षम आवि सुयोग्य व्यवस्थापनावर अवलंबन
ू असते.
व्यवस्थापनाची भूवमका अत्यंत महत्वाची व आधारभूत असते. त्यासाठी वनयोजन, वनयंत्रि, नववनर्ममती, संपकग,
जावहरात आवि उत्तेजन या व्यवस्थापनामधील मूलभूत संकल्पनांचा सामावेश आपल्या कामात आवश्यक आहे.
उत्तम व्यवस्थापनामुळे ववभागातंगगत ववववध कायगक्रम आवि योजना यांची अंमलबजाविी उत्कृष्टवरत्या करुन
इच्च्ित पवरिाम साधता येिे शक्य असते. त्यासाठी वदलेले लक्ष्य आवि उविष्ट गाठण्यासाठी ववभागातंगगत सवग
अवधकारी कमगचारी यांनी कायगक्षमपिे काम करुन पोषक असे अंतगगत वातावरि वनमाि केल्यास आपिांस वदलेले
लक्ष्य गाठिे शक्य होईल. त्यासाठी मुख्य धोरिांची आखिी, आवश्यक त्या साधनांची व्यवस्था, ववत्तीय उपलब्धता
इत्यादी संदभात दे खील आपल्याला वनवित वदशेने काम करुन आपल्या नजरेसमोरील उविष्ट गाठिे शक्य होिार
आहे .
बदलत्या पवरच्स्थतीमध्ये जागवतक तापमानवाढ (Global Warming) आवि हवामानातील बदल
(Climatic Change) ह्या दोन वैविक समस्यांचा सामना करण्यासाठी वनक्षेत्र आवि वृक्ष आवरि वाढवविे हे मोठे
आव्हान आपल्या समोर आहे . त्याचबरोबर आहे ती वनसंपत्ती वटकववण्यासाठी अवैधवरत्या होिारी वृक्षतोड,
वृक्षचोरी, वनचराई, वनविवा आवि वनावरील अवतक्रमि या समस्यांचा प्रभावीवरत्या मुकाबला करावयाचा आहे .
सवगच प्रमुख शहरे आवि गावांमध्ये मोठ्या प्रमािात प्रदु षि आवि काबगनचे उत्सजगन होत आहे . ते
नैसर्मगकदृष्या शोषून घेण्यासाठी मोकळ्या जागा आवि हवरत आच्िाधन कमी होत आहे . त्यामुळे पयावरिाचा
समतोल ढासळतो आहे. त्याचे सवगच जीवांवर घातक पवरिाम होताना वदसत आहे त. त्यासाठी सामावजक
वनीकरिाद्वारे हवरत शहरे आवि गावे ही योजना राबववण्यासाठी आपि सवांनी कवटबध्द राहिे काळाची गरज
आहे .
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त्यावशवाय वन्यप्राण्यांच्या मनुष्यवस्तीमधील होिारा वशरकाव हे दे खील मानव-वन्यप्रािी यांच्या संघषाचे
कारि ठरत आहे . जयांना याची झळ सोसावी लागते त्यांच्या दृष्टीने वन आवि वन्यप्रािी ही समस्या आहे . हा ववचार
बदलून वन आवि वन्यप्रािी हे शाप की वरदान या दोन्हींमध्ये ते वरदान असल्याचे आपल्याला पटवून द्यावे लागेल.
यांचे सरंक्षि आवि संवधगन करिे, हे वनसगाचा समतोल आवि वैववध्य वटकववण्यासाठी आवश्यक असल्याचे कृतीतून
दाखवावे लागेल. तरच आपि वने संरवक्षत राखू शकू. वनवैभव वटकले तरच जल, अन्न, पयावरि सुरवक्षतता आपि
राखू शकू. थोडक्यात आपल्याला आज-आत्तापासूनच या वदशेने पाऊले उचलावी लागतील. एका तज्ञाने अवतशय
अचूक शब्दात म्हटले आहे “If not Now then When ? If not You then Who?” पुढच्या वपढ्ांचे कल्याि
साधण्यासाठी इवतहास घडववण्याची संधी आपल्याला आहे , असा ववचार करून या बदलांना सामोरे जायला हवे.
वरील बाबींची व्यापकता आवि महत्त्व लक्षात घेऊन वन ववभागाने पुढील वकमान तीन वषग वेगवेगळ्या अशा
99 बाबी आवि घटकांवर लक्ष केंद्रीत करिे आवश्यक आहे असे मला मनापासून वाटते. सदर बाबींचे विगन
थोडक्यात सोबत ठे वल्याप्रमािे केले आहे . त्यांचे आिखी सखोल आवि ववस्तृत वववेचन यापुढे वेळोवेळी करुन
त्यानुसार कायगवाही करता येईल. चंद्रपूर येथील वन ववभागातील उच्च अवधकारी यांची पवरषद वद. 20 आवि 21
नोव्हें बर, 2015 रोजी झाली. त्या पवरषदे मध्ये मी मुिामहू न खास वेळ काढू न सहभागी झालो होतो. त्यावेळी ववववध
ववषयांवर ववचारमंथन झाले.
प्रत्येक मनुष्याला ईिराने कतृगत्वाची वनसगगदत्त दे िगी वदली आहे . वन ववभागामध्ये आपले कतृगत्व
दाखववण्याची संधी तुम्हाला वमळाली आहे हा योगायोग समजला पावहजे. एक काळ असा होता की आपला देश वन
प्रधान म्हिून समजला जात होता. राजयाला वमळिाऱ्या महसुलामध्ये वन ववभागाचा वाटा फार मोठा होता. म्हिून
महसूल व वन ववभाग असा एकवत्रत ववभाग फार पूवीपासून अच्स्तत्वात आहे . त्यावरून वन ववभागाचे महत्व
अधोरे वखत होते. तेच वैभव आपल्याला पुवव
ग त आिण्यासाठी खूप मेहनत घेऊन आवि वचकाटीने काम करावे
लागेल. चंद्रपूर येथील पवरषदे मध्ये पुढील काळात आपिासमोर कोिती आव्हाने आवि उविष्टे आहे त त्याबाबत
उहापोह झाला आहे. त्यादृष्टीने वनवित केलेली लक्ष्य गाठण्यासाठी वनयोजनपूवक
ग व कालबध्दवरत्या काम
करण्याबाबत आपि ठरववले आहे . “हवरत महाराष्र, सुरवक्षत महाराष्र” घडववण्यासाठी त्या वदशेने आपि दमदार
वाटचाल करण्याचा दृढ संकल्प करु या !.
धन्यवाद !
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वन ववभागासमोरील पुढील 3 वषातील लक्ष्य आवि उविष्टे :1) वन ववभागांतगगत उच्च अवधकाऱ्यांच्या वषातून वकमान 5 चचतन बैठका घेिे :वन आवि सामावजक वनीकरिांतगगत ववववध योजना आवि कायगक्रंमाबाबत सातत्याने उच्चस्तरावर
आढावा घेिे आवश्यक आहे. वन ववभागासमोरील वेगवेगळे ववषय, आव्हाने आवि त्यांचा यशस्वीवरत्या
मुकाबला करण्यासाठी उच्च अवधकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये सखोल चचा आवि बौच्ध्दक ववचारमंथन होिे
गरजेचे आहे. त्यातून चांगले मुिे, ववचार आवि संकल्पना समोर येतील. त्यामुळे ववभागाचे कामकाज
अवधक गतीशील करण्यास मदत होऊ शकेल. धोरि वनविती, नवीन संकल्पना आवि कायगक्रम/योजना
यांची अंमलबजाविीत येिाऱ्या अडचिी आवि त्यानुरूप सुधारिा करिे सुलभ होईल.
त्यादृष्टीने दर दोन ते अडीच मवहन्यांनी राजयातील एखादे महत्त्वाचे स्थळ वनवित करुन त्या
वठकािी उच्च अवधकाऱ्यांची पवरषद आयोवजत करण्यात यावी. या पवरषदांना भारतीय वन सेवत
े ील व
उप वनसंरक्षक संवगातील वनवडक तरुि अवधकाऱ्यांना बोलावता येऊ शकेल. त्यांच्याकडील नवीन
संकल्पना जािून घेता येतील. त्यावशवाय इतर राजयात जेथे वन ववभागाचे काम उत्तम आहे , तेथील
एखाद्या अवधकाऱ्यास बोलावून त्यांचे मागगदशगन घेण्याबाबत ववचार करता येईल. अशा बैठकीचे यजमान
पद कोिाकडे राहील हे आगाऊवरत्या वनवित करावे. वदनांक 20 व 21 नोव्हेंबर 2015 मध्ये चंद्रपूर येथे
झालेल्या पवरषदे चा अनुभव ववचारात घेऊन पुढील पवरषदांमध्ये अवधक सुधारिा कशी करता येईल हे
दे खील ठरवावे.
अशा बैठकांमध्ये एकाच वेळी अनेक ववषयांना स्पशग न करता काही ठराववक व मयावदत ववषय
घेऊन त्यावर सांगोपांग चचा व्हावी. त्या ववषयाबाबत धोरिात्मक बाबी आवि अंमलबजाविी संदभात
वनवित वनष्कगषाप्रत यावे. जेिेकरुन अशा पवरषदांचा सकारात्मक पवरिाम वदसून येईल.
2)

उच्च अवधकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये झालेल्या वनिगयांचे सवनयंत्रि करिे:उच्च अवधकाऱ्यांची पवरषद सुरु असताना, त्या ववषयातील जािकारांनी, बैठकीत चचेला आलेले

ववषय, ववववध अवधकाऱ्यांनी मांडलेले मुिे यांचे व्यवच्स्थत वटप्पि घेिे आवश्यक राहील. त्यानंतर बैठकीचे
इवतवृत्त तयार करुन त्यामध्ये अंमलबजाविी अवधकारी आवि कालमयादा याचे दे खील नोंद करण्यात
यावी. त्यानंतर संबंवधत वनिगयांची अंमलबजािी होण्यासाठी आवश्यक असल्यास प्रस्ताव तयार करुन
शासनाच्या मान्यतेसाठी वववहत कालमयादे त सादर करिे आवश्यक राहील. शासनस्तरावर
मंत्रीमंडळाची मान्यता चकवा अन्य उच्चस्तरावरील मान्यता गरजेची असेल तर त्या अनुरुप प्रस्ताव
तातडीने सादर करण्याबाबत ववशेष काळजी घेण्यात यावी. शासन वनिगय वनगगवमत झाल्यावर त्या
ववषयांबाबत अंमलबजाविी पवरिामकारकवरत्या होण्यासाठी आवश्यक त्या वनधीची उपलब्धता,
आस्थापना इत्यादी बाबींसंदभात वेळीच कायगवाही होईल याकडे कटाक्षाने पहावे. अंमलबजाविी अवतशय
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वेगाने, अचूक आवि कालमयादे चे भान ठे ऊन केली जाईल, याबाबत दक्षता घ्यावी. शासनाचा वनधी
कोित्याही पवरच्स्थतीत वाया जािार नाही आवि वनधीचा वववनयोग अत्यंत चांगल्याप्रकारे होईल, याबाबत
दे खील गांवभयाने कायगवाही अपेवक्षत आहे. असे झाल्यास आपि खरोखरच जनतेला उत्तम सेवा आवि
सुववधा पुरववण्यामध्ये अग्रस्थानी राहू . त्यातून जनमािसामध्ये वन ववभागाची प्रवतमा अवतशच उच्च
स्तरावर राहण्यास मदत होईल.
3)

प्रत्येक मवहन्यात वकमान एकदा च्व्हवडओ कॉन्फरचसगद्वारे संवाद साधिे:मावहती व तंत्रज्ञानातंगगत च्व्हडीओ कॉन्फरचसगद्वारे थेट संवादाचे प्रभावाशाली माध्यम उपलब्ध

झाले आहे. अवधकारी/कमगचाऱ्यांना ववकास कामांची अंमलबजाविी करताना येिाऱ्या अडचिी आवि
त्यामध्ये सातत्याने सुधारिा करण्यासाठी असलेला वाव या संदभात ववचारवववनमय व संवाद आवश्यक
आहे. त्यामुळे तळ स्तरावर येिाऱ्या अडचिी लगेचच समजू शकतील. त्यासाठी उपववभाग, ववभाग,
वजल्हा व प्रादे वशक स्तरावरील अवधकारी यांनी आपल्या अवधपत्याखालील अवधकारी/कमगचाऱ्यांना
वारंवार बैठकांस बोलववण्याची आवश्यकता असू नये. त्यामुळे कमगचारी/अवधकारी यांचा प्रवासात नाहक
वेळ जातो. शासकीय खचग होतो. तसेच योजना/कायगक्रम यांच्या अंमलबजाविीसाठी वेळ कमी पडतो. हे
टाळण्यासाठी च्व्हडीओ कॉन्फरचसगद्वारे वनयवमत व मवहन्यातून वकमान एकदा संवाद होिे आवश्यक आहे.
त्या दृष्टीने प्रत्येक कायालय प्रमुखांनी ठराववक वेळ वनवित करुन त्या वदवशी च्व्हडीओ कॉन्फरचसगद्वारे
योजनांच्या अंमलबजाविीबाबत आवि इतरही मुद्यांबाबत आपल्या अवधपत्याखालील अवधकाऱ्यांशी संवाद
साधावा आवि वनिगय प्रवक्रया गवतमान करावी.
4)

वन ववभागांतगगत संशोधन संस्थेची वनर्ममती: कोित्याही राजयाची आवि दे शाची प्रगती ही संशोधन क्षेत्रातील कामवगरीवर अवलंबून असते.

सातत्यपूिग संशोधनाचा उपयोग प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आिल्यास त्याचा भरीव लाभ ववभागाला आवि
जनतेला होत असतो. वन ववभागांतगगत स्वतंत्र संशोधन संस्था नाही. त्यामुळे भौगोवलक पवरच्स्थती,
हवामान, पजगन्यमान, पाण्याची उपलब्धता आवि मातीचा स्तर इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन नवीन वृक्ष व
वनस्पतींच्या प्रजाती ववकवसत करण्यास मयादा येत आहेत. तसेच दु र्ममळ आवि नष्ट होत चाललेल्या वृक्ष
प्रजातींचे संवधगन करण्यास दे खील अडचिी येत आहेत. दु र्ममळ अशी वृक्षसंपदे चे संवधगन करिे आवि त्याच
बरोबर नवनवीन वृक्ष प्रजातींचा शोध घेिे ही दे खील अवतशय महत्वपूिग बाब आहे.
वरील बाबींचा ववचार करता वन ववभागासाठी स्वतंत्र संशोधन संस्थेची स्थापना करिे ही काळाची
गरज आहे. त्यादृष्टीने तातडीने कायगवाही सुरु करण्यात यावी. अशा संशोधन संस्थेमाफगत स्थावनक व
दे शी वृक्ष व वनस्पतींचे संवधगन होण्यासाठी संशोधन प्रकल्प हाती घेण्यात यावेत. त्याचबरोबर
परदे शामधील वृक्ष/वनस्पतींचे ववकसन आपल्या राजयात करुन जैवववववधता कशावरतीने वाढववता येईल
याबाबत सातत्यपूिग संशोधन व्हावे. त्याचबरोबर साग, बांबू इत्यादी वृक्षांचे क्लोन संग्रवहत करुन त्यांचा
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उपयोग अवधकचे उत्पादन दे िाऱ्या प्रजाती म्हिून वृक्षारोपि कायगक्रमात करण्याबाबत दे खील संशोधन
कायगक्रम घेता येतील. त्यावशवाय गौि वनोपज (Minor Forest Produces) उदा. लाक, चडक यांचे
उत्पादन वाढववण्यासाठी दे खील संशोधन होिे गरजेचे आहे. सदर बाबी उदाहरिादाखल वदल्या असून
इतरही वन आवि वन्यजीव क्षेत्रात मोठ्या प्रमािात संशोधनास वाव आहे.
5) नागरी क्षेत्रात वन उद्यानांची (Urban Green Park) वनर्ममती करिे:मॉन्सून २०१५ पासून नागरी भागात वन ववभागाच्या पुढाकाराने “ हवरत शहर” योजनेची
अंमलबजाविी करण्याचा वनिगय नगर ववकास ववभागाने वद.31.07.2015 रोजीच्या शासन वनिगयान्वये
घेतला आहे. त्यातून उद्यान वनर्ममती व वृक्ष लागवड करुन शहरांचे सौंदयग खुलवविे आवि पयावरि
संतुलन साधिे हा उिेश आहे.
वन आवि सामावजक वनीकरि ववभागाने या कायगक्रमांतगगत वृक्ष प्रजातींची वनवड, रोपांची
उपलब्धता, रोपांची वनगा व संगोपन, योग्य ती खते व वकटकनाशकांचा वापर इत्यादी संदभात नागरी
क्षेत्रातील स्थावनक स्वराजय संस्थांना प्रशासकीय व तांवत्रक सल्ला पुरवविे अपेवक्षत आहे. वन आवि
सामावजक वनीकरिाची भूवमक ही सातत्याने प्रेरक (Stimulator ) अशी असली पावहजे. नागरी क्षेत्रामध्ये
मोकळ्या जागा, रस्ते आवि इतर सामुहीक जागांचा शोध घेऊन त्यावठकािी सुयोग्य अशा वृक्ष प्रजातींची
लागवड करण्यासाठी नागरी स्थावनक स्वराजय संस्थांना प्रवृत्त केले पावहजे. त्यातून “हवरत शहर आवि
हवरत महाराष्र” ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी व 33 टक्के वनक्षेत्र वनर्ममतीचे उविष्ट साध्य करण्यास
हातभार लागू शकेल.
6) जया शेतकरी कुटु ं बामध्ये मुलगी जन्माला येईल अश्या शेतकरी दांम्पत्याने मुलीच्या नावे
शासनाच्या मदतीने 10 वृक्षांची लागवड करिे. :राजयातील वनक्षेत्र वाढववण्याबरोबरच मुलींचे घटते प्रमाि रोखण्यासाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी
ठरिार आहे. त्यादृष्टीने या योजनेतंगगत खालील बाबींचा समावेश असावा :1) जया शेतकरी दांपत्यास मुलगी होईल, त्या कुटु ं बाला सामावजक वनीकरि ववभागामाफगत 10
रोपे ववनामुल्य / सवलतीच्या दरात वदली जातील. त्यामध्ये साग-5, आंबा-3, फिस-1 व
जांभळ
ू -1 अशा चकवा अन्य उपयुक्त 10 झाडांच्या प्रजातींचा समावेश राहील.
2) मुलगी 18 वषाची झाल्यानंतर सागापासून वमळिारे सवगसाधारिपिे रु. 1 लक्ष उत्पन्न मुलीच्या
उच्च वशक्षिासाठी, वववाहाच्या वेळी आवि वैवावहक जीवनासाठी अथगसहाय्य म्हिून वदले
जाईल.
3) झाडांची वनगा, रक्षि,संगोपन आवि झाडे वजवंत राहण्याचे प्रमाि उच्च रहावे, याकवरता
शेतकऱ्यांना तांवत्रक सल्ला वदला जाईल.
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7)

वतगमानपत्रातील/इलेक्रॉवनक वमवडयामधील चुकीच्या बातम्यांचे खंडि करिे तसेच वन व
वन्यप्रािी सृष्टी यांच्याबिल वतगमानपत्रातून लोक जागरि करिे:राजय व वजल्हास्तरावर प्रवसद्ध होिाऱ्या महत्वाच्या वतगमानपत्रातील वन ववभागासंदभात प्रवसध्द

होिाऱ्या चूकीच्या व वटकात्मक बातम्यांची कात्रिे वन ववभागाच्या जावहरात आवि प्रवसध्दी ववभागाने
तात्काळ संबंवधत क्षेत्रीय अवधकाऱ्यांना पाठवाववत. त्याबाबतचा वस्तुच्स्थतीदशगक अहवाल/खुलासा २४
तासाच्या आत सादर करण्याबाबत त्यांना कळवावे. त्यानंतर सक्षम प्रावधकाऱ्याच्या मान्यतेने संबवधत
वृत्तपत्र/इलेक्रॉवनक वमवडया यांच्याकडे तात्काळ खुलासा करावा. कोित्याही पवरच्स्थतीत वन
ववभागाच्या कामाबिल जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम चकवा संशय राहिार नाही याची सातत्याने काळजी
घ्यावी. त्याचबरोबर चुकीच्या मावहतीच्या आधारावर चकवा कोिाचे वहतसंबंध जपण्यासाठी वदल्या
जािाऱ्या बातम्यांद्वारे ववभागाची प्रवतमा मलीन होिार नाही याची दक्षता घ्यावी.
वन, वन्यप्रािी, जैवववववधता, पयावरि आवि वृक्षाच्िादन या संदभांत, वप्रन्ट आवि इलेक्रॉवनक
वमवडया, बस/रेल्वे इत्यादी सावगजवनक वाहतुकीची साधने आवि सावगजवनक जागा यावठकािी आकषगक
आवि लोकांना तात्काळ भावतील अशा जावहरातीद्वारे लोकांच्यात जागृती करण्यासाठी सतत प्रयत्न
व्हावा. तसेच वचत्रवफती (Video Films), लहान स्वरुपातील वचत्रपट, लेख , वभत्तीपत्रे, िोटया पुच्स्तका
याव्दारे मोठया प्रमािात जनजागृती घडवून आििे गरजेचे आहे.
वन, वन्यप्रािी, जैवववववधता, पयावरि आवि वृक्षाच्िादन वाढववण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील
संशोधन, वशक्षि आवि प्रवशक्षि या माध्यमातून केलेले काम देखील जावहरातीव्दारे लोकांसमोर येिे
अपेवक्षत आहे. तरच स्थावनक हवामान आवि मातीचा स्तर याच्याशी समरूप अशा वृक्षांच्या आवि प्राण्याच्या
नववन प्रजाती लोकांना मावहती होतील. त्यातून जैवववववधतेच्या ववकासाला अवधक चालना वमळू शकेल.
वनसगाने मुक्तहस्ते उधळि केलेल्या वन आवि वनसृष्टीच्या सुंदरतेबाबत आवि वन्यप्राण्यांबाबत
लोकांमध्ये आपुलकी आवि प्रेम वनमाि झाल्यास मानव-वन्यप्रािी यांच्या संघषाची धार कमी होण्यास मदत
होऊ शकेल. वन आवि वन्यप्रािी यांचे अच्स्तत्व मािसाच्या जगण्यात वैववध्य येण्यासाठी आवश्यक
असल्याबाबत लोकांच्या मनामध्ये चबबवविे गरजेचे आहे. जीवसृष्टीचे चक्र त्यातूनच अबावधत राहिार आहे
याची जािीव करुन दे िे महत्वाचे आहे.
8) वनदर्मशका -2016 या कॅलेंडरच्या 2 लाख प्रती सवग शाळा, ग्रामपंचायती व वन कमगचारी यांना
वाटप करिे. तसेच वन आवि पयावरिासंदभात शाळा, महाववद्यालये, ववद्यापीठे यांनी घेतलेले
कायगक्रम वेबसाईटवर टाकिे. तसेच त्यातील कायगक्रमांची वनवड करुन बक्षीस दे िेबाबत.
वन आवि पयावरिाबाबत जागवतक स्तरावर लोकवशक्षि, प्रबोधन आवि जनजागृती होण्यासाठी
ववववध वदन साजरे केले जातात. यासंदभांतील मावहती राजयातील सवग लोकांना होण्याच्या व्यापक
उिेशाने मा.मंत्री (ववत्त, वनयोजन व वने ), याच्या संकल्पनेतून आवि पुढाकाराने पयावरि वदनववशेष ही
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पुच्स्तका काढण्यात आली आहे. त्यामध्ये वषगभरात वन आवि पयावरि ववषयक साजरे होिारे वदवस यांचे
महत्व आवि या वदवशी सामूवहक आवि वैयच्क्तक पातळीवर कोिते कायगक्रम/उपक्रम हाती घेतले जाऊ
शकतात, याबाबत अवतशयक उद् बोधक आवि रंजक अशी मावहती दे ण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर

वन

आवि

पयावरि

वदनववशेषांसंदभांत

कालवनिगयासारखी वनदर्मशका-2016 ही वाषीक

ववस्तृत

प्रवसध्दी

होण्यासाठी

वदनदर्मशका (कॅलेंडर) मा. मंत्री (वने) यांच्या

संकल्पनेतून काढण्यात आली आहे . या वनदर्मशकेच्या मागील बाजूस वर नमूद वन आवि पयावरि
वदनाबाबतची अवतशय ववस्तृत मावहती िापण्यात आली आहे. तसेच वनऔषधी वनस्पतींचे महत्व आवि
उपयोग याबाबत दे खील मावहती वदली आहे. त्याचबरोबर पयावरिरक्षिासाठी पयावरिस्नेही वस्तुंचा
वापर, वीज, पािी यांची बचत यासंदभात घरच्या घरी करावयाच्या बाबींसंदभात अवतशय मौवलक मावहती
दे ण्यात आली आहे. त्यावशवाय महाराष्र शासनाचे वनासंदभातील वनिगय हे “वनवहत -जनवहत” या
वशषगकाखाली अवतशय सोप्या व प्रवाही भाषेत वदले आहेत. त्यावशवाय “अरण्यसूक्त” या वशषगकाखाली
वनाचे महत्व व वनर्ममती यासंदभातील पौराविक काळापासूनची ऐवतहावसक मावहती आकषगकपिे मांडली
असून ती वाचिाऱ्यांची उत्सुकता वाढवविारी आहे.
सदर कॅलेंडर सवग शाळा,महाववद्यालये, ववद्यापीठे आवि ग्रामपंचायती यांना पाठवावे. तसेच सवग
शासकीय कायालयांमध्ये आवि प्रमुख अवधकाऱ्यांच्या दालनात हे कॅलेंडर ठे वण्याबाबत त्यांना ववनंती
करण्यात यावी.
तसेच वर नमूद वन व पयावरि संदभातील ववशेषवदनी कोिते कायगक्रम आवि उपक्रम घेता येवू
शकतील याची उदाहरिादाखल यादी “वनदर्मशकेत” आवि “पयावरि वदनववशेष” या पुच्स्तकेत दे ण्यात
आली आहे . त्यामध्ये प्रसंगानुरूप आिखी काही कायगक्रम चकवा नवीन उपक्रमांची सुरूवात अशा वदवशी
करता येऊ शकेल. या संदभांत हाती घेतलेले कायगक्रम /उपक्रम याची मावहती संबंवधतांनी वन, पयावरि,
शालेय वशक्षि, उच्च व तंत्र वशक्षि, कृषी व पदु म आवि वैद्यवकय वशक्षि इत्यादी ववभागांच्या
संकेतस्थळावर अपलोड करावी. तसेच महाराष्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दे खील ही मावहती दे ण्यात
यावी. जेिेकरून ववववध उपक्रमांबाबत जनतेस ववस्तृत मावहती आवि प्रवसध्दी वमळे ल.
संकेस्थळावर उपलब्ध झालेल्या मावहतीवरून, पयावरि वदनववशेष/वनदर्मशकेत नमूद केलेले
कायगक्रम/उपक्रमांपैकी जया शाळा, महाववद्यालये, ववद्यापीठे आवि ग्रामपंचायती वषगभरात त्या-त्या
ववशेषवदनी सवग कायगक्रम घेतील त्यांना प्रमािपत्र दे ऊन सन्मावनत करण्यात यावे.
त्याचप्रमािे वेबसाईटवरील अशा उपलब्ध मावहतीमधून उत्तम कायगक्रमांची वनवड करण्यात यावी.
त्यानंतर संबवधतांना

रोख रक्कम दे ऊन गौरववण्यात यावे. रोख रकमेऐवजी संबंवधत शाळा आवि

ग्रामपंचायती यांना बवगच्यासाठी चकवा प्रशासकीय इमारत बांधून दे ण्याचा खचग शासनामाफगत दे ण्याचा
पयाय दे खील ठे वता येऊ शकेल.
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9) उत्तमराव पाटील वन उद्यान याबाबत टाईप प्लान तयार करिे, वृक्षसूची तयार करिे आवि 5
वषात सवग वजल्ह्यात राबवविे. तसेच योजनेत सवगदूर एकसारखेपिा आििे :वन व वनेतर जवमनीवरील जैवववववधतेचे व वनसगाचे संरक्षि करिे याबरोबरच तेथील क्षेत्राचे
सौंदयीकरि करून ववकास करिे हे या योजनेत अवभप्रेत आहे. यामध्ये ववववध ववकासाची कामे करताना
पािी पुरवठा, ववद्युत, संरक्षि इ. पायाभूत सुववधा वनमाि करावयाच्या आहे त. जया गावाकडे गावालगत
वकमान ५ ते ६ हेक्टर सलग क्षेत्र उपलब्ध असेल अशा गावांमध्ये ही योजना राबवविे प्रस्ताववत आहे . या
योजनेमध्ये ववववध प्रकारची वृक्ष लागवड करिे, यामध्ये ववववध ऋुतूमध्ये ववववध रंगाची फुले असिाऱ्या
वृक्ष प्रजाती व फुलझाडांची लागवड करिे, सावली दे िाऱ्या प्रजातींची लागवड करिे, मुलांसाठी
उद्यानामध्ये खेळिी बसवविे, कारंजे वनमाि करिे, जयेष्ठ नागवरकांना वफरण्यासाठी पायवाट (जॉगींग
पाकग) तयार करिे, जनजागृती करिे आवि पयावरिाचा समतोल राखण्यास मदत होईल अशी कामे
प्रस्ताववत आहेत.
ह्या योजनेची अंमलबजाविी 2015-16 पासून सुरु झाली असून प्रत्येक वजल्ह्यात वकमान दोन
वठकािी वन-उद्यान वनर्ममती करण्याची प्रवक्रया अंमलबजाविीखाली आहे. सदर योजना पुढील चार वषात
सवग वजल्ह्यांमध्ये आवि तालुक्यांमध्ये लागू करण्यासाठीचा महत्वाकांक्षी कायगक्रम हाती घ्यावयाचा आहे.
त्याकवरता जागेच्या उपलब्धतेबाबत आतापासूनच मावहती आवि आवश्यक डे टाबेस तयार करिे अपेवक्षत
आहे. त्याचबरोबर उद्यान वनर्ममती करताना वेगवेगळ्या संकल्पना व प्रमाि न ठे वता ह्या संदभातील
करावयाच्या कामांचे प्रमाविकरि (Standardization) करिे आवश्यक आहे. त्यानुसार उत्तम अशा वास्तु
ववशारद आवि लॅड स्केचपग तज्ञ यांच्यामाफगत टाईप प्लान तयार करुन घेण्यात यावे. त्यामुळे वन उद्यान
वनर्ममतीमध्ये एकसारखेपिा राहील व राजयात उत्तम वन उद्यान वनर्ममती हा भववष्यकालीन ठे वा म्हिून
कायमस्वरुपी जतन करता येईल.
10)

ताडोबा, गोरेवाडा, संजय गांधी राष्रीय उद्यान यांना आंतरराष्रीय स्तरावरील पयगटन क्षेत्र
करण्याबाबत वनयोजन करण्याबाबत:ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व संजय गांधी राष्रीय उद्यानाचे अनन्य साधारि महत्त्व ववचारात

घेऊन सन २०१५-१६ मध्ये या दोन प्रकल्पात आंतरराष्रीय दजाच्या पयगटन सुववधा वनमाि करण्याचे
प्रस्ताववत आहे. त्यासाठी आंतरराष्रीय दजाच्या उत्तम सल्लागाराची स्पधात्मक वनववदे द्वारे नेमिूक करिे
वनयोवजत आहे.
त्याचप्रमािे नागपूर शहर व पवरसरात पयगटनाला चालना दे ऊन रोजगाराच्या संधी वाढविे, दु र्ममळ
आवि ववलुप्त होत असलेल्या प्राण्यांचे प्रजनन करून त्यांना त्यांच्या नैसर्मगक अवधवासात पुनस्थावपत
करण्याच्या दृष्टीने नागपूर येथे गोरेवाडा आंतरराष्रीय दजाचे प्रािीसंग्रहालय उभारण्याचे काम
प्रगतीपथावर आहे . त्यासाठी आंतरराष्रीय दजाच्या उत्तम सल्लागाराची स्पधात्मक वनववदे द्वारे नेमिूक
करिे प्रस्ताववत आहे.
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वर नमूद दोन्ही कामांना गती दे ऊन वनयोजनबध्द पध्दतीने आवि कालमयादा ठरवून या संदभात
आवश्यक असलेल्या बाबींची अंमबजाविी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा.
11)

ताडोबा पयगटन उत्सव :वन आवि पयगटन ववभाग यांच्या संयुक्त ववद्यमाने ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर येथे

वनसगग/वन पयगटन व सांस्कृवतक महोत्सव माचग २०१6 मधील पवहल्या आठवडयात मुंबई येथे प्रेक्षिीय
आवि उत्तम अशा वठकािी साजरा करण्याबाबत पयगटन ववभागास ववनंती करण्यात आली आहे . तसेच
मा. मुख्यमंत्री (पयगटन) आवि मा. राजयमंत्री (पयगटन) यांना दे खील या संदभांत अवगत करण्यात आले आहे.
महोत्सव आयोजनाची मुख्य जबाबदारी पयगटन ववभागाची असून त्यासाठी वन ववभाग सवग सहकायग करेल.
तसेच या उत्सवाची संकल्पना आवि संरचना (Theme & Design) अवतशय कल्पक असावी आवि
त्यादृष्टीने या क्षेत्रातील तज्ञ चकवा इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीशी संपकग साधावा. या महोत्सवामध्ये जंगल,
वनसगग, वन, वन्यप्रािी, जैवववववधता, पयावरि आवि सामावजक वनीकरि या क्षेत्रांचा कृवत्रमवरत्या
आभास वनमाि करिाऱ्या वथम्संचा सामावेश असावा. त्यातून या क्षेत्रांचे संरक्षि आवि संवधगन करण्यासाठी
व्यापक जनजागृती होण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते.
हा महोत्सव कमीत कमी एक आठवडा चालेल अशावरतीने कायगक्रमांचा आराखडा तयार करण्यात
यावा. प्रत्येक वदवशी ववववध क्षेत्रातील नामवंत आवि ख्यातनाम व्यक्तींना (Celebrities) कायगक्रमासाठी
वनमंवत्रत करण्यात यावे. त्यांची उपच्स्थती आवि सहभाग यामुळे या कायगक्रमांची शोभा व रंगत तर वाढे लच
पि त्याबरोबरच वर नमूद क्षेत्रांचे महत्व ,संरक्षि आवि संवधगन यास व्यापक प्रवसध्दी वमळे ल. त्यातून
जनजागृजी होण्यास मदत होईल.
अशा नामाचकत व्यक्तींमध्ये वन आवि वन्यप्राण्यांववषयी, प्रेम, वजव्हाळा आवि आस्था
बाळगिाऱ्यांपैकी एखाद्या दे शाच्या राष्राध्यक्षांना वनमंवत्रत करण्यात यावे. त्यानुसार मॉवरशसचे राष्राध्यक्ष्ा
यांना वनमंवत्रत करता येईल. त्यावशवाय अवमताभ बच्चन, सवचन तेंडूलकर, लता मंगेशकर आवि अन्य
नामांवकत आवि ख्यातनाम व्यक्तींना दे खील वनयोवजत कायगक्रमाच्या संभाव्य (Tentative) तारखा दे ऊन
या कायगक्रमास उपच्स्थत राहण्याववषयी आतापासूनच पत्र पाठववण्यास सुरूवात करावी. त्यामुळे या
महोत्सवाच्या वेळी उपच्स्थत राहता यावे यादृष्टीने त्यांना आपल्या व्यग्र कायगक्रमातून वनयोजन करता
येईल.
त्याचबरोबर या महोत्सवास मा. पंतप्रधान श्री नरें द्र मोदी यांना दे खील वनमंवत्रत करण्यासाठी संभाव्य
तारखा दे वून पत्र पाठववण्यात यावे. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री श्री. वनतीन गडकरी, श्री. प्रकाश जावडे कर,
श्री. महेश शमा संबंवधत आमदार/खासदार यांना दे खील वनमंवत्रत करण्यात यावे.

जेिेकरून या सवग

अवतमहत्वाच्या व्यक्क्तना त्यांच्या सोयीनुसार कायगक्रमास उपच्स्थत रहाण्याववषयी वनयोजन करता येईल.
सदर महोत्सवात खालील बाबींचा दे खील समावेश असावा. :-
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1) सदर महोत्सवापूवी व्याघ्र प्रकल्पांतगगत बफर आवि कोअर क्षेत्रातील गावांमध्ये व्याघ्र
संवधगनाववषयी जनजागृती करण्यासाठी ववववध स्पधांचे आयोजन करावे. त्यातून प्रत्येक व्याघ्र
प्रकल्पातंगगत एका ववजेत्याची वनवड करून महोत्सवात सत्कार करावा.
2) राजयातील व्याघ्र प्रकल्पातंगगत हस्तकलेद्वारे तयार केलेल्या वस्तुंचे प्रदशगन/ववक्रीकवरता आवि
वनामध्ये उपलब्ध वस्तुंचे स्टॉल्स लावण्यात यावे.
3) महोत्सवात प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पामधील सांस्कृवतक कायगक्रमाचे आयोजन करावे. त्यात त्या
भागातील पंरपरा, संस्कृती, नृत्य, गायन आवि इतर वैवशष्यपूिग कायगक्रमाचा समावेश असावा.
खाद्यपदाथग आवि जंगली मेव्याचे स्टॉल्स लावावेत.
१२)

एमजीनरे गाच्या (MGNREGS) माध्यमातून सवग राजय महामागग (SH) आवि प्रमुख वजल्हा
मागग (MDR) याच्या आजूबाजूला झाडे लावण्याचा महत्वाकांक्षी कायगक्रम तयार करिे :वन ववभागांतगगत ववववध कामे उदा. वन आवि वनेत्तर जवमनीवर वृक्षारोपन, संरक्षि व संगोपन व

रोपवावटकांची वनर्ममती व सामावजक वनीकरिांतगगत, रस्त्यांच्या दु तफा वृक्ष लागवड, खाजगी आवि
सामुवहक जवमनीवर वृक्षारोपन इत्यादी कामे हाती घेतली जातात.
तथावप, या सवग कामांसाठी राजय शासनाच्या योजनांतगगत, योजने त्तर आवि वजल्हा ववकास
योजनांमधून वनधी उपलब्ध होण्यास मयादा आहेत. या उलट रोजगार हमी योजनेंतगगत गरीब आवि दु बगल
घटकांना ववशेषत: दावरद्रयरेषेखालील व्यक्तींना दैनंवदन उपवजववकेचे साधन म्हिून रोजगाराच्या संधी
उपलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी आवि बांवधलकी शासनाने च्स्वकारली आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी
राष्रीय रोजगार हमी योजनेमधून वनधी उपलब्ध होण्यासाठी फारशा अडचिी नाहीत.
जया प्रदे शात मानवी वसाहतीसाठी अनुकुलता आहे , तेथील शेती, उद्योगधंदे, कुटीर उद्योग आवि
युध्दसामुग्रीची वाहतूक यासाठी दळिवळिाचे अनेक पयाय आहेत. त्यापैकी रस्ता हा प्रमुख पयाय आहे.
महाराष्र राजयाचा ववचार करता महाराष्र राजय आर्मथक पहािी अहवालानुसार राजय महामागग जवळपास
३४,१०२ वक.मी. व प्रमुख वजल्हा मागग अंदाजे ४९,९०१ वक.मी. इतक्या लांबीचे आहेत.
दळिवळिाच्या दृष्टीने एकदा बांधलेले रस्ते सुच्स्थतीत ठे विे अत्यंत गरजेचे असते. तसेच
दळिवळिाचा लाभ घेिा-या व्यक्ती,जनावरे आवि वाहने यांना रस्त्याचा पवरसर आल्हाददायक व
सावलीमय असिे गरजेचे आहे. यासाठी रस्त्याच्या कडे ला ववववध प्रकारच्या वृक्ष प्रजातींची रोपे लाविे
आवि त्यांची जोपासना करिे अवनवायग आहे. ववशेषत: फळफळाव आवि सावली दे िारे मोठे वृक्ष उदा.
वड, चपपळ, नीम, आंबा, चचच, कवठ, बोर, जांभळ
ू , फिस, काजू, आवळा, बेहडा इत्यादी प्रकारची झाडे
लाविे गरजेचे आहे . त्यातून जैवववववधता आवि नैसर्मगक अन्न साखळी वटकून राहण्यास मदत होईल.
त्याचबरोबर हवरतीकरि कायगक्रमास चालना वमळे ल.
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उपरोक्त बाबी ववचारात घेता वन आवि सामावजक वनीकरिामाफगत राष्रीय महामागग आवि प्रमुख
वजल्हा मागग यांच्या दु तफा वृक्षलागवडीचा कायगक्रम मोठया प्रमािात हाती घेण्यास वाव आहे. त्यानुसार
एमजीनरे गा माफगत वृक्षरोपिाची कामे हाती घेण्याबाबत वनयोजनबध्द आवि कालबध्द कायगक्रम तयार
करण्यात यावा. त्यानुसार या कायगक्रमांची अवतशय धडाडीने व वमशनमोड पध्दतीने अंमलबजाविी व्हावी.
रोपांचे संरक्षि, संगोपन आवि वनगा राखण्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना व्हाव्यात. त्यातुन वृक्ष
जगण्याचे प्रमाि वकमान ८० ते ९० टक्के राहील याबाबत कटाक्ष ठे वावा. त्यावशवाय लोकसहभागातून
वृक्षांचे संगोपन आवि वनगा राखण्यसाठी त्यांना प्रवृत्त करावे. फळफळावळ जातीच्या वृक्षापासून वमळिारे
उत्पन्न व वृक्षांची दे खभाल असा एकवत्रत कायगक्रम राबववल्यास वृक्ष जगण्याची यशच्स्वतता मोठी असेल.
त्याचबरोबर राजयातील पाठबंधारे ववभागातंगगत कालव्यांच्या दु तफा आवि रेल्वे लाईनच्या दोन्ही
बाजूने दे खील मोठया प्रमािात वृक्ष लागवडीस संधी आहे. त्याचा दे खील उपयोग करुन घेण्याबाबत
वनयोजन करावे.
त्यासाठी सावगजवनक बांधकाम, जलसंपदा आवि रेल्वे ववभाग यांचेकडू न वृक्षरोपनासाठी ना-हरकत
वमळण्यासाठी त्या ववभांगाशी संपकग साधून कायगपध्दती वेगवान व सुलभ होण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना
कराव्यात.
13)

वन-धन योजनेतगगत पुढील 3 वषात वकमान 300 कोटींचा व्यवसायवृध्दी कायगक्रम राबवविे
त्यासाठी वजल्हावनहाय टाईप प्लॅन तयार करिे. त्याबरोबरच वस्तु वनर्ममतीची योजना तयार
करिे:वन ववभागांतगगत वन धन योजनेतंगगत संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांनी वन उत्पादनापासून

तयार केलेल्या कलाकुसरीच्या हस्तकला वस्तु, औषधी वनस्पती आवि गौि वन उत्पादने
(उदा. मध, लाख, चडक मोहापासून तयार केलेले तेल,सरबत, जाम इत्यादी) यांची ववक्री करण्यासाठी वन
ववभागाने सहाय्यभूत भुवमका बजाविे गरजेचे आहे. तरच संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्या सक्षम होतील.
त्यातून वन, वन्यप्रािी,जैवववववधता आवि पयावरि यांचे संरक्षि , संवधगन ववकास आवि व्यवस्थापन
करण्यात अशा सवमत्या महत्वपुिग काम करू शकतील. तसेच अशा कामातून वनक्षेत्र व वृक्षाच्िादन
वाढवविे आवि संवर्मधत करिे शक्य होईल.
वन ववभागांतगगत वन धन योजनेची व्याप्ती आवि उलाढाल वकमान वाषीक रुपये ३०० कोटी पयंत
नेण्यासाठी वन औषधी व वन उत्पादनाचे (उदा. मोहा जाम आवि सरबत ) माकेचटग मोठया प्रमािात
वाढववण्यासाठी योजना आखण्यात यावी व त्यादृष्टीने ववभागाने वचकाटीने आवि सातत्यपूवक
ग प्रयत्न
करावेत.

त्यासाठी के.पी एम.जी कंपनीशी टाय-अप (Tie-up) करता येिे शक्य आहे. त्याचबरोबर या

क्षेत्रातील तज्ञ डॉ. जामकर यांच्याशी झालेल्या बैठकीत जे मुिे समोर आले, त्यानुसार कायगवाही व्हावी.
तसेच आयुववे दक औषधांचे पॅकेचजग उत्तम होण्यासाठी इंवडयन इनच्स्टयुट ऑफ पॅकेचजग या
संस्थेबरोबर संपकग साधावा.
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नागपूर येथील वझरो माईल येथील ववक्री केंदाच्या धतीवर मंत्रालयात असे केंद्र (Counter)
तात्काळ सुरू करण्याबाबत कायगवाही व्हावी. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या तातडीने
वमळवाव्यात. तसेच मंत्रालयात हबगल शुगर वि टी सेंटर सुरू करण्याबाबत देखील कायगवाही व्हावी.
१४)

सेल्फी काढिेसाठी मंत्रालयात वाघ ठे विे. तसेच घोषवाक्य तयार करिे :जुलै हा जागवतक

व्याघ्र वदन म्हिून साजरा केला जातो. वाघांचे संरक्षि आवि संवधगन

करण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती वनमाि व्हावी म्हिून या वदवसाचे औवचत्य साधून अवलकडे च ४ ऑगस्ट
२०१५ रोजी

मंत्रालयात वन ववभागामाफगत भव्य कायगक्रम आयोवजत करण्यात आला होता.

या

कायगक्रमाच्या वेळी वाघांची दु र्ममळ िायावचत्रे आवि प्रवतकृतींचे प्रदशग न भरववण्यात आले होते.

या

कायगक्रमास आवि प्रदशगनास लोकांचा उत्तम प्रवतसाद वमळाला. ववशेषत: वाघाच्या प्रवतकृतीबरोबर
स्वत:ची आवि ग्रुपबरोबर अनेकांनी सेल्फी काढली. अशी सेल्फी आयुष्यभर जतन करता येते. त्यातून वन
आवि वन्यप्रािी यांचे संरक्षि आवि संवधगनाबाबत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षवरत्या लोकजागृती होते.
मंत्रालयामध्ये जवळपास ७ हजारपेक्षा जास्त कमगचारी काम करतात. दररोज हजारो लोक आप
आपल्या कामांसाठी मंत्रालयात येतात. वन आवि वन्यजीवप्रेमींना आवि इतरांना दे खील वाघासारख्या
तंतोतंत वदसिाऱ्या सुंदर आवि राजचबडया प्राण्याबरोबर फोटो घेण्याची उपजत आकषगि असते. सबब
मंत्रालयामध्ये उत्तम आवि आकषगक अशा वाघाची प्रवतकृती कायमस्वरुपी ठे वण्यात यावी. तसेच व्याघ्र
संरक्षि आवि संवधगन या बाबीशी अनुरुप अवतशय उदबोधक आवि आकषगक असे घोषवाक्य वलहावेत.
याकवरता आवश्यक जागा सावगजवनक बांधकाम ववभागाशी संपकग साधून वनवित करावी.
15)

राजयामध्ये 99 कोटी वृक्ष लागवड करण्याच्या वदशेने वकमान 2 वषग संपूिग तयारी करिे :मा. मंत्रीमंडळाच्या वनिगयाप्रमािे पुढील ३ वषामध्ये वकमान ९९ कोटी वृक्ष लागवड करण्यासाठी

मा. मंत्री (वने) यांच्या समवेत वद. 20.10.2015 रोजी बैठक झाली. ह्या बैठकीत खालील महत्त्वपूिग वनिगय
घेण्यात आले :1) सध्या अच्स्तत्वात असलेल्या शतकोटी वृक्ष लागवड कायगक्रमाचे नाव बदलून 99 कोटी वृक्ष
लागवड असे करिे.
2) सध्या अच्स्तत्वात असलेल्या शतकोटी वृक्ष लागवड कायगक्रमामधील त्रुटी आवि उविवा लक्षात
घेऊन प्रस्ताववत कायगक्रम योग्य वदशेने राबववण्यासाठी व 100% यशच्स्वता वमळण्यासाठी हा
कायगक्रम संपूिग तयारीवनशी हाती घेिे.
3) सदर कायगक्रम केवळ शासनाचा कायगक्रम आहे असे सवगसामान्याना न वाटता, तो लोकांच्या
उत्स्फुतग प्रवतसादातून आवि खरोखर लोकांच्या मनापासून राबववला जािारा कायगक्रम आहे , अशी
भावना लोकांमध्ये वनमाि करावी.

त्यासाठी लोकसहभाग, लोकवशक्षि आवि लोकप्रबोधन
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अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

यादृष्टीने जावहराती, कायगशाळा, व्याख्याने, लघुपट, मावहतीपत्रके,

वभत्तीपत्रके इ. ववववध माध्यामांद्वारे या कायगक्रमाची मोठ्या प्रमािात प्रवसध्दी करण्यात यावी.
4) प्रस्ताववत कायगक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी मुख्य वनधीचा स्त्रोत राजय शासन राहील. त्याबरोबरच
केंद्र शासन, औद्योवगक संस्था, CSR याद्वारे दे खील जास्तीत जास्त वनधी उपलब्ध करुन
घेण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत. त्याचबरोबर वृक्ष लागवडीसंदभातील वेगवेगळे कायगक्रम/योजनांची
सांगड (Convergence) घालून त्याद्वारे उपलब्ध होिाऱ्या वनधीतून हा कायगक्रम घेतल्यास त्याची
यशच्स्वता आवि पवरिामकारकता या संदभातील तुलनात्मक अभ्यास तातडीने व्हावा.
5) सदर कायगक्रम ववद्याथी, जनता व लोकप्रवतवनधी यांच्या सहभागाद्वारे राबवविे आवश्यक आहे.
त्यामध्ये शासकीय आवि खाजगी शाळांमधील हवरत सेनेमधील ववद्याथी, महाववद्यालये/ववद्यापीठे
यामधील ववद्याथी, वशक्षक व प्राध्यापक, स्थावनक स्वराजय संस्थांमधील लोकप्रवतवनधी, आमदार,
खासदार, पालक मंत्री व इतर मंत्री या सवांचे सहकायग वमळवावे. त्यावशवाय सेवाभावी संस्था,
अशासकीय संस्था, खाजगी संस्था यांची दे खील मदत घ्यावी. त्यासाठी त्यांच्याशी संपकग यंत्रिा
प्रस्तावपत होण्याच्या दृष्टीने वनयोजन व्हावे.
6) सदर वृक्ष लागवड कायगक्रम राबववण्यासाठी त्या-त्या वषाचा कृती आराखडा तयार करावा.
शासनाद्वारे वृक्ष लागवड करण्याबरोबरच उदाहरिादाखल वटपौर्मिमा, गिेशोत्सव मंडळे ,
कुटु ं बांमध्ये मुलांचे वाढवदवस साजरे करिे, वववाह समारंभावनवमत्त नववववावहतांनी झाडे लाविे
इत्यादी प्रयत्नांद्वारे दे खील वृक्ष लागवडीस गती दे ता येईल.
7) वृक्ष लागवड करण्यापूवी मोठ्या संख्येने ठराववक आकाराचे खड्डे घ्यावे लागतात. त्यात बराच वेळ
खची पडतो. आधुवनक तंत्रज्ञानाचा व िोया यंत्रांचा वापर करुन अशा स्वरुपाचे खड्डे मोठ्या
प्रमािात एकाचवेळी घेता येऊ शकतील. या दृष्टीने शक्यता आजमावण्यात यावी.
8) राजयातील रस्ते, कालवे, रेल्वे यांच्या दु तफा वृक्ष लागवड करण्यासाठी वकती वाव आहे , याचा
अंदाज घ्यावा. त्याचबरोबर जलसंपदा ववभागाची धरिे व सावगजवनक बांधकाम व इतर ववभागाची
ववश्रामगृहे आवि अन्य मोकळ्या जागांवर वृक्षरोपिासाठी वकती क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकेल, याचाही
अंदाज बांधावा. या सवग मुबलक जागांचा जास्तीत जास्त झाडे लावण्यासाठी उपयोग करण्याच्या
दृष्टीने वनयोजन व्हावे.
9) सदर कायगक्रम अवभयान सदृष्य (Mission Mode) धतीवर राबववण्यासाठी समर्मपत वृत्तीने काम
करिाऱ्या अवधकाऱ्यांचा गट तालुका ते राजयस्तरावर तयार करण्यात यावा. त्यासाठी वृक्ष
लागवडीचा मुख्य आवि उप आराखडा (Plan and Subplan) तयार करण्यात यावा. सदर
कायगक्रम जलद गतीने आवि दजेदारवरत्या, गुिवत्तापुवक
ग राबववण्यासाठी या क्षेत्रातील चांगल्या
खाजगी यंत्रिांची दे खील मदत घेण्याबाबत ववचार व्हावा.
१०)

त्याचबरोबर हा कायगक्रम यशस्वीपिे राबववण्यासाठी ग्राम, तालुका, वजल्हा, ववभाग आवि
राजयस्तरावर संगिक सवनयंत्रि प्रिाली (Computer Monitoring System) ववकवसत करण्यात
यावी.
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११) महात्मा गांधी ग्रामीि रोजगार हमी योजनेद्वारे (Mahatma Gandhi Rural Employment
Guarantee Scheme) वृक्ष लागवड व रोपवाटीकांची वनर्ममती हा कायगक्रम राबववण्याबाबत
मोठ्या प्रमािात वाव आहे. लोकसहभागातून वृक्षलागवड करण्याचे काम अवधक गतीने आवि
गुिवत्तापूिग होईल. तसेच झाडांचे जगण्याचे प्रमाि वकमान 80 ते 90 % राहील.,
१२) वन ववभागाच्या पुढाकाराने आवि संकल्पनेतून नगरपावलका आवि महानगरपावलका क्षेत्रात
हवरत

शहर

योजना

राबववण्याबाबत

नगर

ववकास

ववभागाच्या

क्र.संकीिग-

2015/प्र.क्र.221/नवव-20, वद. 31.07.2015 रोजीच्या शासन वनिगयान्वये सववस्तर सूचना
वनगगवमत करण्यात आल्या आहेत. तेथे वृक्ष लागवडीचा कायगक्रम मोठ्या प्रमािात हाती
घेण्याबाबत वन तसेच सामावजक वनीकरि ववभागाने पुढाकार घेऊन आवश्यक ते तांवत्रक व
प्रशासकीय सल्ला संबंवधत स्थावनक स्वराजय संस्थांना द्यावा.
१३) जयाप्रमािे फलोत्पादन योजना म.ग्रा.रो.ह.यो. आवि महात्मा गांधी राष्रीय ग्रामीि रोजगार
हमी योजनेशी वनगडीत करण्यात आली आहे , त्याच धतीवर वृक्षलागवड योजना दे खील
रोजगार हमी योजनेशी वनगडीत करण्याबाबत शक्यता तपासून त्याप्रमािे कायगवाही करिे.
१४) वृक्षलागवडीचा कायगक्रम येत्या 3 वषात अत्यंत यशस्वीवरत्या पार पाडण्यासाठी उं च, दजेदार
आवि गुिवत्तापुिग रोपे तयार करण्यासाठी मोठ्या संख्येने रोपवावटकांची वनर्ममतीचा कायगक्रम
आतापासूनच सुरु करावा. वकमान 2 वषे वयाची रोपे लावण्यात यावीत. लहान रोपे लावू
नयेत.
१५) वृक्ष लागवडीचा कायगक्रम उद्योगपती, खाजगी संस्था यांच्या सहभागातून राबववण्यासाठी व
त्यांना दे खील या कायगक्रमात सामावून घेण्यासाठी वत्रसदस्यीय करार करावयाच्या दृष्टीने
त्या संदभातील कायदे शीर मसूदा तातडीने तयार करण्याबाबत कायगवाही व्हावी.
वरील वनिगयांची अंमलबजाविीसाठी ववभागाने जी तयारी सुरु केली आहे, ती अवधक जलदगतीने
व्हावी.
16) वन अवतथी ही संकल्पना ववकवसत करिे. सन्माननीय व्यक्तींना वाहनव्यवस्था, उत्तम वनवास आवि
भोजन, गाईड व भेटवस्तू यांची व्यवस्था करिे :राजयाला उत्तम असे वनवैभव आवि वनसगगसंपदा लाभलेली आहे. त्यामध्ये राष्रीय उद्याने,
अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प, थंड हवेची वठकािे, धार्ममक स्थळे , इत्यादींचा सामावेश आहे. नेहमीच्या
धकाधकीच्या जीवनातून काही काळ ववरंगुळा वमळावा आवि वनसगग सौंदयाचा वनभेळ आनंद लुटता यावा
म्हिून अशा वठकािी वन, वन्यजीव, पयावरि आवि वनसगग प्रेमी भेट दे त असतात. ववशेषत: नामांवकत व
ख्यातनाम व्यक्ती (Celebrities), जनतेच्या मनामध्ये सवोच्च स्थान प्राप्त केलेले कलावंत व अवभनेते,
नावाजलेले सावहच्त्यक, नामांवकत उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, इवतहासतज्ञ, अथगशास्त्रज्ञ, ववचारवंत, ववववध
वृत्तपत्रांचे आवि वृत्त वावहन्यांचे संपादक इत्यादींनी अशा वठकािी भेटी वदल्यास या स्थळांची जनमािसांत
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षवरत्या व्यापक प्रचार आवि प्रवसध्दी होते.
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मान्यवर लोकांच्या अशा वठकािांच्या भेटींमुळे या जागा पयगटन स्थळे म्हिून अवधक नावारूपाला
येवू शकतात. त्यातून वन्य, वन्यजीव, वनसगग आवि एकंदरीतच जैवववववधतेबिल लोकांच्या मनामध्ये
अवधक आस्था, प्रेम आवि वजव्हाळा वनमाि होण्यास मदत होते. पयावरि आवि पवरच्स्थतीकीय
(Eco System) समतोल आवि संतुलन यासंदभात दे खील जागृती होते. वनसगाने मुक्तहस्ताने उधळि
केलेल्या अशा नाववण्यपूिग वठकािांकडे सवगसामान्य लोक दे खील मोठ्या संख्येने आकर्मषत होऊ शकतात.
अशा वठकािी भेटी दे िाऱ्या पयगटकांना येिारा अनुभव त्यांच्यासाठी पवगिी असते. त्यातून राजयाचे महसुली
उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याच बरोबर तरूिांना आवि स्थावनक लोकांना रोजगाराच्या ववववध
संधी उपलब्ध होतील. राजयाच्या ववकासाला व प्रगतीला त्यातून हातभार लागेल.
वरील बाबींचा ववचार करुन “वन अवतथी” ही संकल्पना ववकवसत करण्याचा ववचार समोर आला
आहे. अशाप्रसंगी खालील बाबींवर कायगवाही अपेवक्षत आहे :1) सन्माननीय व्यक्तींना प्रवासासाठी उत्तम वाहन, वनवास व भोजनाची व्यवस्था करिे.
2) त्यासाठी राजयातील वन ववभागांतगगत महत्त्वाच्या वठकािी असलेल्या ववश्रामगृहांचे आधुवनक
पध्दतीने आवि पयावरिस्नेही नूतनीकरि करिे.
3) ववश्रामगृहात उत्तम आवि प्रवशवक्षत कुक (खानसामा) ठे विे.
4) सन्माननीय व्यक्तींचे स्वागत, वनगगमन व अन्य व्यवस्था यासाठी वकमान वनक्षेत्रपाल दजाच्या
अवधकाऱ्याची नेमिूक करिे. अशा अवधकाऱ्यांना राजवशष्टाचार आवि आदरावतथ्य (Protocol
and Hospitality) संदभातील प्रवशक्षि वदलेले असावे.
5) वनघटकांशी संबंवधत आकषगक भेटवस्तू सन्माननीय व्यक्तींना दे ण्यात याव्यात, जेिेकरुन अशा
व्यक्तींना ही भेट संस्मरिीय आवि वचरंतर स्मृतीत राहील.
6) महत्त्वाच्या स्थळांची मावहती दे ण्यासाठी त्यांच्या समवेत मागगदशगकाची (Guide) व्यवस्था असावी.
यासंदभातील प्रस्तावावर शासनाचा वनिगय लवकर व्हावा.
१७)

वरक्त पदांची भरती:कायगक्षम मनुष्यबळाची उपलब्धता ववभागाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने अवतशय महत्त्वाची बाब आहे.

वन ववभागांतगगत तांवत्रक संवगातील वनरक्षक, वनपाल, वनक्षेत्रपाल, सहायक वनसंरक्षक आवि ववभागीय
वन अवधकारी ही पदे महत्त्वाची आहेत. त्यांना सहाय्यभूत असिारी वलपीक, लेखापाल आवि अन्य
संवगातील पदे आहेत.

वरक्त होिारी पदे वनयोजनबध्द कायगक्रमाद्वारे वेळीच भरिे गरजेचे आहे.

सरळसेवा पध्दतीने पदे भरताना पुढील वषी वरक्त होिाऱ्या पदांचा आधीच अंदाज घेऊन त्यादृष्टीने
चबदू नामावली वनवित करुन जावहरात दे ण्यापासून उमेदवारांच्या वनवडीपयंतची प्रवक्रया कालमयादे त
होिे आवश्यक आहे . हेच तत्त्व जावहरात वगळता पदोन्नतीने वरक्त पदे भरण्यासाठी लागू होईल. तथावप,
यासंदभात वेळीच कायगवाही न झाल्याने अनेक पदे वरक्त राहतात. त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर
प्रवतकूल पवरिाम होतो.
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तांवत्रक आवि अतांवत्रक मनुष्यबळ वेळीच उपलब्ध होण्यासाठी यापुढे वरक्त पदे भरण्याचा
कालबध्द कायगक्रम आगाऊवरत्या आखण्यात यावा आवि त्यानुसार कायगवाही करण्यात यावी.

18) वनवासस्थानांचे नूतनीकरि कायगक्रम:वनरक्षक, वनपाल, वनमजूर आवि वनक्षेत्रपाल हे आघाडीवर काम करिारे अवधकारी कमगचारी
आहेत. त्यांच्याकवरता शासकीय वनवासस्थाने उपलब्ध करुन वदली जातात. बहु तांशी वनवासस्थाने
अवतदू गगम, दू गगम, नक्षलग्रस्त आवि डोंगरी भागात आहेत. तेथील वनवासस्थांनाची दे खभाल आवि दु रूस्ती
वनट आवि वनयवमत होत नाही असा अनुभव आहे. त्यामुळे सदर वनवासस्थाने राहण्यासाठी योग्य त्या
दजाची राहत नाहीत. पवरिामत: क्षेत्रीय स्तरावर मुख्यत: काम करिारे कमगचारी आपल्या कुटू ं वबयांसह
वतथे राहण्यास नाखूष असतात. त्यामुळे वन आवि वन्यजीव यांच्या संरक्षि आवि संवधगनाच्या कामात
वशवथलता येते. त्यासाठी वन ववभागाची वनवासस्थाने अत्यंत चांगली आवि राहण्यायोग्य असिे गरजेचे
आहे.
त्यानूसार वन घनता जास्त असलेल्या अवतदू गगम/दू गगम, नक्षलग्रस्त आवि आवदवासीबहू ल
वजल्हे/तालुके उदा. गडवचरोली, चंद्रपूर, गोंवदया, वचखलदरा इत्यादी

वठकािांची प्रथम टप्प्यात वनवड

करण्यात यावी. तेथील वनवासस्थानांची दु रूस्ती/ववशेष दु रूस्तीची कामे हाती घेण्यात यावी. अशाप्रकारे
टप्प्या टप्प्याने सवग वनवासस्थांनाचा दजा उत्तम होईल अशावरतीने बृहत् आराखडा (Master plan) तयार
करण्यात यावा. त्यानुसार कामे पूिग करण्यात यावीत. त्यासाठी दरवषी आवश्यक असलेला वनधी वेळीच
अथगसंकल्पात उपलब्ध करून घेण्यासाठी दक्षता घेिे.

19)

ववश्रामगृहांचे नूतनीकरि :राजयामध्ये व्याघ्र प्रकल्प, थंड हवेची वठकािी, पयगटन आवि धार्ममकस्थळे मोठया प्रमािात

आहेत. अशा वठकािी राजयातील, दे शातील आवि आंतरराष्रीय पयगटक मोठया संख्येने भेटी दे त असतात.
अशा बऱ्याच वठकािी वन ववभागाची ववश्रामगृहे आहेत. परंतु त्यांची डागडु जी आवि दै नंवदन देखभाल
योग्यवरतीने होत नसल्याचा अनुभव आहे. अशा ववश्रामगृहांची पयावरिस्नेही घटकांचा वापर आवि ववचार
करुन उत्तमवरतीने आधुवनकीकरि व श्रेिीवाढ करिे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावठकािी येिारे पयगटक
वन ववभागाच्या ववश्रामगृहामध्ये राहण्यास प्राधान्य दे तील. महाबळे िर, खंडाळा, पेंच, नावशक येथे चकवा
इतर वठकािी असलेल्या वत्र आवि पंचतारांवकत हॉटे ल समवेत टायअप (Tie-up) करता येईल. त्यामुळे
तेथे येिारे वन व पयावरिप्रेमी पयगटक वन ववभागाच्या ववश्रामगृहात राहण्यास उत्सुक राहतील. त्यातून
पयगटन ववकासाबरोबरच वन खात्याला महसूल वमळे ल आवि रोजगाराच्या संधी दे खील उपलब्ध होतील.
त्याअनुषंगाने राजयातील वन ववभागांतगगत ववश्रामगृहांचे

आधुवनकीकरि व श्रेिीवाढ

करण्याबाबतचा बृहत आराखडा (Master plan) तयार करण्यात यावा. तसेच यासाठी खाजगी क्षेत्रातील
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उत्तम, ववशेषत: पयावरिस्नेही वास्तुरचनाकार (Architect) व सल्लागार यांची वनवड करण्यात यावी.
यांच्या मदतीने अंदाजपत्रके

व नकाशे व वडपीआर बनवावेत. त्यानंतर टप्याटप्याने या कामांची

अंमलबजाविी व्हावी. अथगसंकल्पात आवश्यक वनधीची वेळीच तरतूद करण्यासंदभात काळजी घ्यावी.
यासंदभांत आर्मकटे क्चर म्हिून सावगजवनक बांधकाम ववभागामधील तज्ञ वास्तुववशारदाची सेवा घेता येईल.
वन ववभागांतगगत ववश्रामगृहे, प्रशासकीय इमारती व वनवासस्थाने इत्यादी पयावरिपूरक पध्दतीने व ग्रीन
वबल्डींग संकल्पना ववचारात घेऊन तयार करण्याबाबत आराखडा बनववण्यासंदभांत ववचारवववनमय
करुन पुढील कायगवाही व्हावी.
20)

मुख्य वनसरंक्षक कायालयात पुस्तकांची वडवजटल लायब्ररी :मावहती आवि तंत्रज्ञानाचा वापर करुन वन, वन्यजीव, पयावरि, जैवववववधता, जल, अन्न आवि

पयावरि सुरवक्षतता या क्षेत्रातील राजय, दे श आवि आंतरराष्रीय स्तरावरील उत्तम पुस्तकांची वडवजटल
लायब्ररी तयार करिे अवतशय उपयुक्त ठरेल. तसेच वन ववभागांतगगत वेगवेगळे कायदे , वनयम व
अवधवनयम यांचे दे खील वडवजटायजेशन करण्यात यावे. अशी वडवजटल लायब्ररी मुख्य वनसंरक्षक यांच्या
कायालयात अशी लायब्ररी तयार झाल्यास अवतवरक्त जागेचा प्रश्न राहिार नाही. वन ववभागांतगगत
अवधकारी/कमगचारी, अभ्यागत यांना संदभासाठी अशा लायब्ररीचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.
धोरिववषयक बाबी ठरववण्यामध्ये आवि नवीन संकल्पना ववभागामध्ये रुजववण्यासाठी अशा पुस्तकरुपी
संग्रहाचा फायदा होईल. त्यादृष्टीने अशी लायब्ररी मुख्य वनसंरक्षक कायालयांमध्ये तयार करण्याबाबत
कायगवाही सुरु करण्यात यावी.
21)

व्याघ्र प्रकल्प A+ करण्याची योजना:भारत सरकारच्या राष्रीय व्याघ्र संवधगन प्रावधकरिाने (NTCA) मॅनेजमेंट इफेच्क्टव्हनेस

इव्हॅल्युएशन ऑफ टायगर वरझव्हग इन इंवडया बाबत केलेल्या अभ्यासात राजयातील मेळघाट, पेंच आवि
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला “व्हेरी गुड” तर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला “गुड” असा दजा वमळाला
आहे.
महाराष्रात सन 2010 मध्ये वाघांची संख्या अंदाजे 169 होती. राजय शासनाने सातत्याने केलेल्या
प्रयत्नामुळे आज ही संख्या जवळ 190 झाली आहे. म्हिजे जवळपास 12.5% वाढ आहे.
चांगल्या प्रतीची कामे झाल्याबिल दे शातील चार व्याघ्र राखीवांना पुरस्कार दे ण्यात आले. यापैकी
राजयातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प संरक्षि, संवधगन राखीव क्षेत्रातील गावांच्या पुनवगसनाबाबत झालेल्या
उत्कृष्ट कामासाठी एनटीसीए कडू न महाराष्राला पावरतोवषक वमळाले.
तथावप, या संदभात वर नमूद घटकांबाबत आिखी उत्कृष्ट काम अपेवक्षत आहे. राजयातील सवग
व्याघ्र प्रकल्प A+ या दजाचे होण्यासाठी सातत्यपूिग आवि वनरंतन काम होिे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने
ववभागाकडू न काम व्हावे.
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22)

बल्लारपूर येथे बोटॅ वनकल गाडग न:ववदभग प्रदे श ववशेषत: चंद्रपूर वजल्हा वन, वन्यजीव आवि जैव ववववधतेने अत्यंत समृध्द व

वनसंपदे ने नटलेला आहे. अनेक वनस्पती व पशुपक्षी याच्या अनुववं शकता वाहकाचे जतन, संरक्षि व
संवधगन करिे आवश्यक आहे. याची मावहती दे श-ववदे शातील पयगटकांना होिे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच
अशी समृध्द आवि दु र्ममळ जैवववववधता नष्ट होिार नाही याची काळजी घेिे आवश्यक आहे.

चंद्रपूर

वजल्ह्यात सवात जास्त वाघ आहेत. ही बाब राजयाच्यादृष्टीने भुषिास्पद आहे. चंद्रपूर वजल्ह्यामध्येच
ताडोबा-अंधारी सारखे नावाजलेले व्याघ्र राखीव क्षेत्र आहे. त्याजवळपास इतरही व्याघ्र प्रकल्पांचा
कॉरीडोअर ववकवसत होत आहे. भववष्यातील वपढ्ांना जैवववववधतेची मावहती होण्यासाठी आवि त्यांचे
जतन होण्यासाठी चंद्रपूर वजल्ह्यातील चंद्रपूर- बल्लारपूर मागावर ववसापूर येथे जवळपास 100 हेक्टर
जागेवर बोटॅ वनकल गाडग नची वनर्ममती करण्यात येिार आहे.
चंद्रपूर वजल्ह्यातील व्याघ्र प्रकल्पास भेट दे िाऱ्या दे शी-ववदे शी पयगटक प्रस्ताववत बोटॅ वनकल
गाडग नला दे खील भेट दे तील याची खात्री आहे. त्यादृष्टीने बंगलोरच्या धतीवर या जैवववववधता उद्यानाचा
ववकास प्रस्ताववत आहे. त्यादृष्टीने प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी
आंतरराष्रीय स्तरावरील सल्लागाराची नेमिूक करण्याबाबत RFP वेबसाईटवर प्रवसध्द करण्यात आली
आहे. सदर सल्लागार प्रकल्पाच्या अंमलबजाविीमध्ये मागगदशगन आवि मदत करेल.
त्याचप्रमािे प्रस्ताववत उद्यानाच्या पवहल्या टप्प्यात संरक्षक चभत बांधण्याच्या प्रस्तावास
प्रशासकीय मान्यता दे वून वनधी उपलब्ध करुन वदला आहे. सदर काम अवधक वेगाने आवि पुढील दोन
वषात पूिग करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ते वनयोजन व्हावे व त्यानुसार वनधीची उपलब्धता होण्यासाठी
दे खील काळजी घ्यावी. प्रकल्प कुठल्याही पवरच्स्थतीत पूिगत्वाकडे जाण्यास ववलंब होिार नाही याची
दक्षता घ्यावी.
23)

वनक्षेत्रातील गावांमध्ये जलयुक्त वशवार योजना:राजयातील भुगभातील पाण्याचे पुनगभरि होवून दु ष्काळी आवि टं चाई पवरच्स्थतीवर कायमस्वरुपी

मात करण्यासाठी एकाच्त्मक पध्दतीने वनयोजनबध्दवरत्या कृती आराखडा तयार करुन पाण्याची
उपलब्धता वाढववण्यासाठी शासनामाफगत “जलयुक्त वशवार अवभयान” मोठया प्रमािावर राबववले जात
आहे. त्याचा पवरिाम उत्तम वरतीने दृच्ष्टपथात आला आहे.
त्याचप्रमािे लोकसहभागातून वनांचे रक्षि आवि संवधगन या संकल्पनेतून वनक्षेत्र असलेल्या
गावांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांची स्थापना करण्यात आली आहे .
त्याचबरोबर जया गावांलगत राखीव वनक्षेत्र आहे अशी गावे शासन, महसूल व वन ववभाग
अवधसूचना वद. 13.5.2014 आवि शासन वनिगय, महसूल व वन ववभाग वद. 20.5.2014 अन्वये ग्रामवने
म्हिून घोवषत करण्यात आली आहेत. त्या वठकािी वनक्षेत्रावरील शासनाचे हक्क ग्रामवन म्हिून संबंवधत
20

ग्रामपंचायतीस प्रदान केले आहेत. त्यानुसार ग्रामवनाचे व्यवस्थापन, वनक्षेत्राचे संरक्षि, सवंधगन, ववकास
आवि व्यवस्थापन यासंदभात सुक्ष्म आराखडा तयार करिे, सवमतीच्या खचाचे लेखापवरक्षि व वनयंत्रि
इत्यादी बाबी ग्रामवन सवमतीस दे ण्यात आल्या आहेत.
ग्रामवन व संयुक्त वनव्यवस्थापन सवमत्या कायगरत असलेल्या गावांमध्ये जल व मृद संधारिाची
कामे पािलोट क्षेत्रात हाती घेतल्यास त्या भागातील गावांमध्ये भूगभातील पािी पातळी वाढण्यास मदत
होईल. त्यातून या पवरसरातील शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनातून उपवजववकेच्या व रोजगाराच्या चांगल्या
संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे गावातील नागवरकांचे वनावरील अवलंवबत्व कमी होईल. त्याचप्रमािे
पाण्याच्या शोधाथग मानवी वस्तीमध्ये येिाऱ्या वन्यजीवांना त्यांच्या अवधवासाच्या वठकािी (Wild Life
Habitation) पाण्याची उपलब्धता झाल्यास मानव-वन्यप्रािी संघषाची तीव्रता कमी होण्यास हातभार
लागेल. या सवग बांबीमधून वन, वन्यजीव व जैवववववधता यांचे संरक्षि आवि संवधगन होण्यास मदत होईल.
त्याचबरोबर वनक्षेत्र आवि वृक्षाच्िादन वाढण्यास आवि वटकववण्यास दे खील याचा महत्वपूिग उपयोग
होईल. त्याचप्रमािे मानव, वन आवि वन्यजीव यांचे वत्रकोिी सहजीवन अवधक वृक्ध्दगत होईल. त्यातून
जैवववववधता अवधक बहरल्यास वन/वनसगग पयगटनास चालना वमळू न रोजगाराच्या संधी त्या भागातील
नागवरकांना उपलब्ध होतील.
वरील बाबींचा ववचार करता वन क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये जलयुक्त वशवार अवभयानांतगगत
समाववष्ट करुन जल व मृदसंधारिाशी संबंवधत अनुज्ञय
े कामे हाती घेण्याबाबत मान्यता दे ण्यासंदभात
प्रस्ताव मान्य करण्याबाबत सवचव ( जलसंधारि ) यांना ववनंती करण्यात आली आहे. त्या प्रस्तावाचा
पाठपुरावा होवून लवकर अंमलबजाविी होण्यासाठी कायगवाही करावी.

24)

स्मृती वन योजना :वन व वनेतर जवमनीवरील वृक्ष, वनस्पती, पशु-पक्षी आवि कृमी-वकटक इत्यावद जैवववववधतेचे व

वनसगाचे संरक्षि व संवधगन करिे व तेथील वनसगग सौंदयात भर घालण्याच्या दृष्टीने स्व. उत्तमराव पाटील
वन उद्यानाची वनर्ममती राजयातील सवग वजल्ह्यांमध्ये करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कायगक्रम वन ववभागामाफगत
राबववला जात आहे.

आपल्याला वप्रय असलेल्या व्यक्तींची स्मृती आपि आयुष्यभर जपतो. त्यावप्रत्यथग

त्या व्यक्तींच्या नांवे वृक्षारोपि करुन स्मृतीवन तयार केल्यास त्या व्यक्तीच्या आठविी आपि वषानुवषे
ठे ऊ शकतो.
वनरवनराळया वनस्पतींचे समूह तयार करण्यासाठी स्मृती उद्यानात वेगवेगळी उपवने वनमाि
करता येतात. जसे फळवृक्ष रोपवावटका, चंपकवन, कदम्बवन, कटककांतारवन, अशोकवन, आम्रवन,
जंबुवन, वंशवन, मदनवृक्षवन, चरकवन, लतावृक्षवन, उपलीयवन,सावरकावन,मृगसंचारवन,अवतथीवन
इत्यादी. त्यादृष्टीने वन ववभागामाफगत वनयोजन आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजाविी वववशष्ट
वेळेमध्ये करण्याबाबत कायगवाही करण्यात यावी.
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25)

व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्यातील गावांच्या पुनवगसनाचा कालबध्द कायगक्रम :वाघ या सुंदर आवि राजचबडया प्राण्याचे अच्स्तत्व धोक्यात आले असल्यामुळे त्यांचे संरक्षि आवि

संवधगनासाठी राजयामध्ये ६ व्याघ्र प्रकल्पांची वनर्ममती करण्यात आली आहे.
1.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर

2.

नवेगाव- नागवझरा, व्याघ्र प्रकल्प, गोंवदया

3.

पेंच व्याघ्र प्रकल्प, पेंच, वजल्हा, नागपूर.

4.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, वजल्हा, अमरावती.

5.

बोर व्याघ्र प्रकल्प, वजल्हा, नागपूर.

6.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, वजल्हा, कोल्हापूर.

त्याचबरोबर राजयामध्ये जवळपास 47 अभयारण्ये आहेत.

राजयातील वन्यजीवांना त्यांच्या

अवधवासात एकांतपिे कोित्याही त्रासाववना राहण्याची संधी वमळाल्यास जैवववववधतेमध्ये प्रचंड वाढ
होण्यास वाव आहे . त्यासाठी वने सुरवक्षत रावहली पावहजेत. वनावरील लोकांचे अवलंवबत्व संपूिग दू र
झाले पावहजे. त्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प आवि अभयारण्य यांच्या कोअर आवि बफर क्षेत्रांतील गावांचे
वनयोजनपूवक
ग पुनवगसन झाले पावहजे. त्यादृष्टीने कालबध्द कायगक्रम हाती घेऊन पुनवगसनाचे काम पूिग
करण्यात यावे.
26)

वन ववभागातील, मा. मंत्री, सवचव, प्रधान मुख्य वनसरं क्षक, मुख्य वनसंरक्षक, ववभागीय वन
अवधकारी यांच्या कायालयाचे आयएसओ करिेसाठी कालबध्द कायगक्रम :वन ववभागांतगगत ववववध कायगक्रम, योजना आवि उपक्रम यांची जलदगतीने, पारदशगकपिे,

गुिवत्तापूवक
ग अंमलबजाविी अपेवक्षत आहे . जनतेमध्ये वन ववभागाच्या कामाबिल वजव्हाळा आवि
आच्त्मयता वनमाि होिे आवश्यक आहे. त्यातून जनतेच्या हृदयामध्ये वन ववभाग आपले स्थान वनमाि
करु शकतो. त्यासाठी लोकांना उपलब्ध सोयी-सुववधा दे ण्यासाठी सातत्यपूिग आवि वचकाटीने प्रयत्न
व्हावेत. हे होण्याच्या दृष्टीने आय.एस.ओ. प्रमाविकरि करिाऱ्या बी. एस. आय. या नामांवकत संस्थेकडू न
आपल्या कामांचे परीक्षि करून आय. एस. ओ. 9001-2008 संदभातील सवग मानके पूिग करुन घेिे
गरजेचे आहे. कामकाजाचे आय.एस.ओ. प्रमाविकरि व सर्मटवफकेशन प्रवक्रयेमुळे प्रशासकीय
कामकाजाचा वेग वाढिार आहे.
त्यादृष्टीने वन ववभागातील, मा. मंत्री, सवचव, प्रधान मुख्य वनसरंक्षक, मुख्य वनसंरक्षक, ववभागीय
वन अवधकारी यांची कायालये आयएसओ प्रमावित होण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम आखण्यात यावा.
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27)

वन ववभागात संगिकीकरि कायगक्रम :वन ववभागाच्या संगिकीकरि कायगक्रमांतगगत ववववध घटकांच्या कायगवाहीसंदभात शासन वनिगय,

क्र. एमएससी-2004/प्र.क्र.21/फ-2, वद. 5.10.2011 अन्वये सववस्तर सूचना वनगगवमत करण्यात आल्या
आहेत.

संगिकीकरिांतगगत 13वा ववत्त आयोग, मावहती व तंत्रज्ञान ववभाग आवि कॅम्पामधून वनधी

उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे. सन 2015-16 मध्ये संगिकीकरि कायगक्रमांतगगत मध्यप्रदे श
शासनाच्या धतीवर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या कायालयात कमांड रुम स्थावपत करावयाची आहे.
त्याचबरोबर मानव-वन्यप्रािी संघषग याची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रायोवगक तत्त्वावर प्रथमत: चंद्रपूर
वनवृत्तामध्ये ई-सवेलन्स उपक्रम हाती घेिे प्रस्ताववत आहे. त्यावशवाय वनरक्षक संवगातील कमगचाऱ्यांना
P.D.A. पुरववण्याचा व्यापक कायगक्रम राबववण्यात येत आहे. त्यामुळे अवैध वृक्षतोड, चराई, वनविवा
आवि अवतक्रमि व वनप्राण्यांची अवैध वशकार यासंदभातील वन गुन्ह्यांबाबत Real Time मावहती तात्काळ
ववरष्ठ कायालयांना पाठवविे शक्य होत आहे. त्यातून वन गुन्ह्यांना प्रवतबंध आवि आवश्यक तात्काळ
उपाययोजना हाती घेिे शक्य होत आहे. या कायगक्रमाची व्याप्ती वाढवून सवग वनरक्षकांना P.D.A.
द्यावयाचे आहेत.
संगिकीकरिांतगगत ववववध घटकांची पुतगता होऊन वन व वन्यजीव संरक्षिामध्ये अवतशय
जलदगतीने आवि कायगक्षमतेने काम होिे अपेवक्षत आहे. त्यादृष्टीने संगिकीकरिाचा कायगक्रम ठराववक
मुदतीत पूिग होण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न होिे आवश्यक आहे.
28) वन्य प्राण्यांपासून वपकांचे संरक्षि करण्यासाठी संशोधन करिे :वन आवि वनेतर क्षेत्राजवळील शेतांमधील वपकांचे वन्यप्राण्यांपासून होिारे नुकसान ही
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मोठी समस्या आहे. काही वेळा उभी वपके वन्यप्राण्यांकडू न नष्ट केली जातात. मोठे
काबाडकष्ट करुन वपकववलेली शेतीचे एका रात्रीत वन्यप्राण्यांकडू न नुकसान केले जाते. नुकसान भरपाई
म्हिून पुवीच्या रकमेत भरीव वाढ केली असून ही रक्कम पूवीपेक्षा जवळपास दु प्पट केली आहे. परंतू,
केवळ काही आर्मथक मदत दे ऊन शेतकऱ्यांचे समाधान करिे अवघड होते. शेतकऱ्यांच्या भावना ह्या
बाबतीत अवतशय तीव्र आहे त. त्यामुळे मानव आवि वन्यप्रािी यांच्या संघषाच्या घटना वाढत आहेत.
त्यातून वन्यप्राण्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. अंवतमत: जैवववववधतेवर मोठे संकट संभवत आहे.
याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी वन्यप्रािी उभ्या वपकांचे नुकसान करिार नाहीत,
यासाठी संशोधन होिे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने संशोधन प्रकल्प हाती घेऊन काही वनष्कषाप्रत येण्यासाठी
ववभागाने तातडीने कायगवाही करावी.
29)

कायद्यात सुलभता व आवश्यकतेनुसार नवीन कायदे करिे.
वन आवि वन्यप्रािी यांचे प्रभावीपिे संरक्षि, संवधगन आवि अवतक्रमिापासून प्रवतबंध करिे व

संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी अच्स्तत्वातील वनववषयक कायद्यांमध्ये सुधारिा करिे ही
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काळाची गरज आहे. वन गुन्ह्यांचा तात्काळ आवि जलदगतीने तपास होऊन सक्षम न्यायालयाकडू न
गुन्हेगारांना जबर वशक्षा होण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करिे आवश्यक आहे.
त्यादृष्टीने काही सुधारिा झाल्या आहेत.

यापुढे सुधारिा करण्यास आिखी वाव आहे.

सबब,

अच्स्तत्वातील कायद्यांचा अभ्यास करुन वजथे सुधारिा आवश्यक आहे चकवा नवीन कायदे बनवविे
गरजेचे आहे त्यानुरुप तात्काळ प्रस्ताव हाती घेण्यात यावेत.

30)

वनऔषधी संशोधन, लागवड, उत्पादन, प्रवशक्षि व ववक्री यांचा अभ्यास करिे.
दे शाला आयुवद
े वचवकत्सेद्वारे आजार बरे करण्याची वषानुवषाची परंपरा आहे. आयुवद
े ामध्ये

वनौषधी वनस्पतींच्या वनरवनराळ्या भागांचा मोठ्या प्रमािात वापर होतो. ह्या वनस्पतींचा स्त्रोत वन हा
आहे. त्यासाठी वनौषधी वनस्पतींची शास्त्रोक्त पध्दतीने लागवड करुन व्यापारी उत्पादन करण्यासाठी
मोठा वाव आवि व्याप्ती आहे. त्यादृष्टीने संशोधन होिे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अशा वनौषधींची
ववक्री करण्यासाठी प्रवशवक्षत मनुष्यबळ तयार करावे लागेल. या सवग दृष्टीने अभ्यास आवि संशोधन प्रकल्प
हाती घेऊन या उपक्रमाला चालना दे ण्यात यावी.
31)

रानडु क्कर व रोही मारण्याची योजना :शेतवपकास धोकादायक ठरलेल्या रानडु क्कर व रोही ह्या वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याची

यापूवीची कायगपध्दती व्यवहायग ठरत नसल्याने त्यांची पारध करण्याची पद्धती सुलभ करण्याच्या दृष्टीने
वद. 22.7.2015 रोजीच्या शासन पवरपत्रकान्वये वनिगय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा वदलासा
वमळिार आहे. तथावप, या वन्यप्राण्यांची पारध करताना त्याचा दु रुपयोग केला जािार नाही, याबाबत
अत्यंत काळजी घेिे गरजेचे आहे. अन्यथा, हे प्रािीच नष्ट होतील. जैवववववधतेस त्याचा मोठा धोका
संभवेल.

त्यासाठी शस्त्र परवानाधारकांमाफगत त्रासदायक प्राण्यांचा बंदोबस्त करिे, त्यानंतर मृत

प्राण्याच्या शरीराची योग्यवरतीने ववल्हेवाट लाविे आवि परवानाधारक वशकाऱ्यांची उपलब्धता इ. संदभात
आिखी सखोल अभ्यास होिे गरजेचे आहे. जेिेकरुन, वपकांच्या नुकसानीचा आधार घेऊन वन्यप्राण्यांची
वशकार करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा बसेल.
32)

आरएफओ पवरषदे चे आयोजन करिे :वन ववभागांतगगत आघाडी स्तरावर काम करिारा घटक म्हिून वनक्षेत्रपाल या संवगातील

अवधकाऱ्यांकडे पावहले जाते. चकबहु ना, वन ववभागाच्या कामवगरीतील तो महत्त्वाचा किा आहे. वन
ववभागांतगगत ववकासात्मक कामांची आखिी करुन अंमलबजाविी करण्याची जबाबदारी दे खील
वनक्षेत्रपालावर आहे. त्याचबरोबर काही ठराववक प्रकरिात वन गुन्ह्यांची तपासिी करुन आरोपींना
अटक करिे आवि त्यांना जबर वशक्षा होण्याच्या दृष्टीने सक्षम न्यायालयासमोर प्रकरि प्रभावीपिे
मांडण्याच्या दृष्टीने प्रकरि तयार करण्याची जबाबदारी वनक्षेत्रपालांकडे आहे.
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वनक्षेत्रपाल संवगातील अवधकाऱ्यांची काही ठराववक अंतराने उच्चस्तरावर पवरषदा आयोवजत
करिे उपयुक्त ठरेल. अशा पवरषदांमधून त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्या आवि त्यावर उपाययोजना
याबाबत चचा आवि ववचारवववनमय होऊ शकेल. येिाऱ्या समस्या सोडववण्यासाठी धोरिात्मक बदल
आवश्यक असल्यास ते करता येतील. त्यातून प्रशासकीय कामकाज अवधक गतीमान करता येईल.
त्याचबरोबर ववरष्ठ अवधकारी आवि आघाडी स्तरावर काम करिारे कमगचारी यांच्यामध्ये अवधक सुसंवाद
वनमाि करता येईल.

त्यांना कामासाठी अवधक प्रेरिादायी आवि प्रोत्सावहत करता येईल. सदर बाब

प्रागवतक प्रशासनाच्या दृष्टीने योग्य राहील. यादृष्टीने आर.एफ.ओ. पवरषदे चे लवकरात लवकर आयोजन
करण्यात यावे. त्यासाठी स्थळवनविती आवि चचेसाठी घ्यावयाच्या ववषयांची मांडिी करावी.
33)

ववभागाचे ‘Ease of doing Business’ बाबत वनयोजन.
राजयामध्ये उद्योग उभारिीमध्ये सध्या असलेली च्क्लष्ट पध्दत आवि ववववध परवाने यात बदल

करुन प्रवक्रया सोपी व सुलभ करण्यासाठी “Ease of doing Business” हे धोरि राबववण्यात येत आहे.
त्यातून रोजगार वनर्ममतीला आवि प्रगतीला चालना वमळावी हा मुख्य उिेश आहे. वन ववभागांमध्ये Ease
of doing Business या धोरिांतगगत सध्या काही ववषयांबाबत आपि वनिगय घेतला आहे . परंतू, ते वढ्ा
बाबी अपुऱ्या आहे त. आिखी कोिकोित्या बाबींवर उद्योग उभारिी आवि रोजगार वनर्ममतीसाठी प्रवक्रया
सुलभ करता येईल, यासंदभातील क्षेत्रांची वनवड करुन त्याची अंमलबजाविी करण्याबाबत वनयोजन व
कृती कायगक्रम तयार करण्यात यावा.
34)

बांबू प्रवशक्षि केंद्र :बांबूची शास्त्रोक्त लागवड आवि औद्योवगक वापरासाठी प्रवशक्षि दे ण्याच्या दृष्टीने चंद्रपूर

वजल्ह्यातील वचचपल्ली येथे बांबू संशोधन आवि प्रवशक्षि केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. राजयात बांबू
ववल्हेवाटीसाठी सुधारीत बांबू धोरि वनवित केले आहे.
या प्रकल्पाचे उविष्ट साध्य होण्याकवरता बांबूवर आधावरत डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉएमेंट
ॲण्ड रेचनग या भारत सरकारच्या संस्थेमाफगत मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येत आहे..
बांबू प्रोसेचसग, सेकंडरी बांबू प्रोसेचसग, बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग, बांबू हँण्डीक्राफ्ट वस्तुंची
वनर्ममती, बांबू फर्मनचरची वनर्ममती यासारख्या प्रवशक्षिाबरोबरच प्रवशक्षिाथींच्या स्वंयरोजगारासाठी बांबू
टवनंग पॉईंट, फाईन बांबू प्रॉडक्ट हे अभ्यासक्रम दे खील येथे सुरु करण्यात येतील.
या प्रवशक्षि केंद्रातंगगत नवीन इमारती बांधल्या जािार आहेत. या सवग इमारतींचे बांधकाम,
आकषगक, उत्तम, दजेदार, पयावरिस्नेही आवि जास्तीत जास्त बांबुचा आवि तत्सम सावहत्याचा व
सामुग्रीचा वापर करुन बांधल्या जाव्यात. तसेच ग्रीन वबल्डींग संकल्पना ववचारात घेऊन बांधकाम व्हावे.
या संदभात तयार करण्यात येत असलेला प्रकल्प अहवाल अवधक गतीने तयार होईल, याबाबत लक्ष
पुरवावे.
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35)

वन अकादमी :वन अकादमीच्या माध्यमातून वन ववभागांतगगत कमगचारी/अवधकारी यांना तांवत्रक, सेवांतगगत

प्रवशक्षि, पायाभूत उजळिी, पदोन्नतीनंतरचे प्रवशक्षि याबरोबरच वनववषयक पायाभूत प्रवशक्षि वदले
जािार आहे . त्यावशवाय लोक, स्वंयसेवी/सेवाभावी संस्था आवि इतर प्रशासवनक कमगचारी/
अवधकाऱ्यांच्या प्रवशक्षिाचा दे खील सामावेश आहे.
अकादमीच्या अच्स्तत्वातील इमारतींचे नूतनीकरि व नवीन प्रशासकीय इमारती बांधल्या जािार
आहेत. त्यासंदभातील प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार अकादमीचा अवधक ववस्तार
केला जािार असून दे श पातळीवर नामांवकत व अग्रगण्य संस्था म्हिून पुढे येण्याच्या दृष्टीने अकादमीची
नवीन संरचना करावयाची आहे. त्याचबरोबर संस्थेची भववष्यातील ववस्तावरत क्षमता आवि हाती घ्यावयाचे
कायगक्रम याचा ववचार करता उच्चस्तरावरील मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दे िे अपेवक्षत आहे. या प्रकल्पास
शासनाकडू न सक्षम स्तरावर जलदगतीने मान्यता दे ण्यासंदभात अंमलबजाविी प्रवक्रया गतीमान
करण्याबाबत कायगवाही व्हावी. तसेच आवश्यक वनधीची तरतूद वेळीच व्हावी.
36)

वन ववभागात सवगस्तरावर प्रवशक्षि कायगक्रम राबवविे :ववभागांतगगत अवधकाऱ्यांची कायगक्षमता वटकून राहावी आवि संवादातून नवीन ववचार व संकल्पना

पुढे व्याव्यात म्हिून प्रवशक्षि कायगक्रमांचे स्थान अवतशय महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तांवत्रक आवि अतांवत्रक
संवगातील अवधकारी/कमगचाऱ्यांचे उजळिी प्रवशक्षि, सेवांतगगत प्रवशक्षि, कायगशाळा, चचासत्रे इत्यादी
माध्यमातून प्रवशक्षि कायगक्रम राबवविे आवश्यक आहे. राजय प्रवशक्षि धोरिानुसार प्रत्येक अवधकारी/
कमगचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीतील वकमान ३% कालावधी प्रवशक्षिासाठी व्यतीत करिे बंधनकारक
आहे. त्या दृष्टीने वन ववभागातील सवगच स्तरावरील कमगचारी आवि अवधकाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रवशक्षि
संस्थांमध्ये प्रवशक्षि दे ण्याबाबत दरवषीचा कालबध्द कायगक्रम आखून अंमलबजाविी व्हावी.

वन

ववभागांतगगत प्रवशक्षि संस्थांची महत्तम उपयोवगता व्हावी, म्हिून दे खील दक्षता घे िे आवश्यक आहे.
प्रवशक्षिासाठी आवश्यक ते वशक्षक, प्रवतवनयुक्तीने, ववभागांतगगत अवधकारी चकवा बाह्य स्त्रोतातून उपलब्ध
करण्याच्या दृष्टीने कायगवाही व्हावी.
37)

महाराष्र वनसगग पयगटन ववकास मंडळ (Maharashtra Eco Tourism Development Board) :राजयामध्ये प्रचंड मोठे वनवैभव आवि वनसगगसंपदा आहे. अशा वठकािी अनेक महत्त्वाची पयगटन

स्थळे असून काही नव्याने उदयास येत आहेत. अशी पयगटनस्थळे ही जैववकववववधतेची आश्रयस्थाने
आहेत. या पयगटन स्थळांचा उत्तमवरतीने ववकास केल्यास दे शी-ववदे श पयगटक मोठ्या प्रमािात आकर्मषत
होऊ शकतात. त्यातून रोजगार वनर्ममतीबरोबरच राजयाच्या महसूलामध्ये भर घालण्याचे योगदान होऊ
शकते.
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वरील बाबींचा ववचार करुन राजयामध्ये पयगटन ववकासाला गती दे ण्यासाठी वनसगग पयगटन ववकास
मंडळ नागपूर येथे वद. 8.12.2015 रोजीच्या शासन वनिगयानुसार स्थापन करण्यात आलेले आहे. वनसगग
पयगटन धोरिाप्रमािे वनसगग संवधगन, वशक्षि, पयगटन याबरोबरच स्थावनक लोकांच्या उपवजववकेच्या संधी
वाढवविे आवि इतर सवग शासकीय यंत्रिांसमवेत वन आवि वनेतर क्षेत्रातील कामांची प्रभावीपिे
अंमलबजाविी करिे हे या मंडळाकडू न अपेवक्षत आहे.
या मंडळाची काये आवि जबाबदाऱ्या वववहत केल्याप्रमािे पार पाडण्यासाठी कालबध्द पध्दतीने
कायगवाही करण्यात यावी.
38) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी जन-वन योजनेचे वनयोजन :जी वन्यजीव अभयारण्ये अवधसूवचत केली आहेत त्यांच्या क्षेत्राच्या बाहेर लोक सहभागातून वन व
वृक्षाच्िादन वाढवविे, वृक्ष संपत्तीचे व्यवस्थापन करिे तसेच राजयाच्या ग्रामववकास ववभाग, आवदवासी
ववकास ववभाग व जलसंधारि ववभागांच्या योजना एकाच्त्मक पद्धतीने राबवविे यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद
मुखजी जन वन योजनेची अंमलबजाविी वद. 4.8.2015 रोजीच्या शासन वनिगयान्वये सुरु झाली आहे.
गावातील “जन-जल-जमीन-जंगल” या नैसर्मगक संपत्तीचा शास्वत ववकास करुन उत्पादकता
वाढवविे, गावाची जंगलावरील अंवलवबत्वता कमी करिे, शेतीला पूरक जोडधंद्यांची वनर्ममती करिे,
पयायी रोजगार उपलब्ध करुन दे िे इ.माफगत मानव-वन्यप्रािी संघषग कमी करिे ही या योजनेची उविष्ये
आहेत. योजनेची अंमलबजाविी संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमती चकवा ग्राम पवरच्स्थतीकी ववकास
सवमत्यांमाफगत होिार आहे. यासंदभात सववस्तर मागगदशगक सूचना वनवित करण्यात आल्या आहे त.
त्याप्रमािे योजनेची यशस्वीवरत्या अंमलबजाविी करण्याच्या दृष्टीने वनयोजनपूवक
ग कामवगरी पार
पाडण्यात यावी.

39)

बोडक्या टे कया ा वहरव्या करण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम राबवविे :महाराष्र राजयात वृक्ष तोडीमुळे व वनस्पतीचे ऱ्हासामुळे बरेचश्या टे कया ा उघडया आवि

मोकळया झालेल्या आहेत. उघडया झालेल्या टे कया ावर सातत्याने पडलेल्या पावसामुळे मातीचे थर
वाहू न गेलेले आहे त. नैसर्मगकवरत्या त्यांचे पुनरुजजीवन होत नाही. त्यामुळे झाडे लावून त्यांचे
पुनरुजजीवन करिे अंत्यत गरजेचे आहे. या कारिामुळे हवरत टे कडी अवभयान या आशयाची संकल्पना
अच्स्तत्वात आली. या अंतगगत अवभयान स्वरुपात ववववध स्त्रोताकडू न वनधीचे एकवत्रकरि करुन उघडया
आवि बोडक्या पडलेल्या टे कया ांचे हवरतीकरि करावयाचे आहे. त्याचबरोबर चराईबंदी, कु-हाडबंदी
करुन पयावरि संरक्षिाची ही शेवटीची संधी ठरिार आहे.
सन 2015-16 पासून ही योजना कायाच्न्वत करण्यात येत असून सुरुवातीला प्रत्येक महसूल
ववभागात म्हिजेच प्रवत सामावजक वनीकरि वृत्तात 2 प्रकल्प प्रथम वषी राबववण्यात येत आहे त.
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त्यासाठी प्रस्ताववत जागा कमीत कमी 20 ते 25 हेक्टर इतकी असावी आवि ही जागा वजल्हा
मुख्यालयाच्या जवळ असावी. तसेच मुख्यालयापासून जागेपयंत पोहचण्यासाठीचे मागग सुच्स्थतीत
असावा, असे वनकष ठरववले आहेत.
या योजनेची व्याप्ती आवि वाव खूप मोठा असल्याने सदर योजना प्रत्येक वजल्ह्यामध्ये
राबववण्याच्या दृष्टीने वनयोजनबध्द आवि कृती आराखडा तयार करुन कायगवाही करण्यात यावी. झाडे
जगण्याचे प्रमाि वकमान 80 ते 90 टक्के असावे.

त्यासाठी रोप लागवडीनंतर संरक्षि आवि

आवश्यकतेनुसार पाण्याची उपलब्धता इत्यादी सोयी कराव्यात. स्थावनक प्रजातीची व जैवववववधतेस
चालना दे िाऱ्या वृक्ष प्रजाती लावण्यात याव्यात.

40)

वतवर संवधगन, संरक्षि व रोजगारांसाठी Crab Oyster चशपले व्यावसायीकरि करिे :राजयामध्ये समुद्र वकनारे आवि काही नद्यांच्या जवळपास कांदळवन (Mangrove) क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र

समुद्र जीवांचे (Marine Life) आश्रयस्थान असून जैवववववधतेचे मोठे भांडार येथे उपलब्ध होत असते.
त्याचबरोबर नैसर्मगक आपत्तीच्या काळामध्ये उदाहरिाथग चक्री वादळ, त्सुनामी इत्यावदच्या प्रसंगी समुद्र
वकनाऱ्याचे संरक्षि करुन जैवववववधतेचे रक्षिामध्ये कांदळवन क्षेत्र महत्त्वाची भुवमका पार पाडत असते.
त्यामुळे या क्षेत्राचे संरक्षि आवि संवधगन अवधक पवरिामकारकवरत्या करिे आवश्यक आहे. त्यामुळे
वकनाऱ्यावरील जनतेच्या जीवनमानात सकारात्मक प्रभाव वनमाि करु शकतो. त्यादृष्टीने “वतवर संवधगन
प्रवतष्ठान” स्थापन करण्याचा वनिगय वद. 24.9.2015 रोजीच्या शासन वनिगयान्वये घेतला आहे.
वतवर संवधगनाबरोबर समुद्र वकनाऱ्यावरील लोकांचे जीवनमान उं चावण्यासाठी आवि उत्पन्नाची
कायमस्वरुपी साधने वनमाि करण्यासाठी Crab Oyster आवि चशपले गोळा करुन त्यांची व्यावसावयक
पध्दतीने ववक्री करण्यासंदभातील प्रकल्प तयार करुन त्याची अंमलबजाविी योग्यवरतीने होण्यासाठी
कृती कायगक्रम करण्यात यावा.

41)

जैवववववधता व 101 वृक्षांचे व 148 पक्षांच्या प्रजातींचे संवधगन कायगक्रम :महाराष्राच्या वैवशष्यपूिग भौगोवलक रचनेमुळे येथील हवामानात आवि पयायाने येथे

आढळिाऱ्या वन्यजीवांच्या प्रजातींमध्ये ववववधता आढळते. या समृद्ध जैवववववधतेच्या संवधगनासाठी
राजयात राष्रीय उद्याने, अभयारण्ये, संवधगन राखीव क्षेत्रे आवि व्याघ्र प्रकल्प आहेत.

तथावप हे क्षेत्र

राजयाच्या एकूि क्षेत्रफळाच्या केवळ 3.26 टक्के भरते. राष्रीय धोरिानुसार हे क्षेत्र वकमान पाच टक्के
असिे आवश्यक आहे. त्यामुळे राजयात अजूनही संरवक्षत क्षेत्रे वनमाि करण्याची गरज आहे. राजयातील
60 टक्के वाघांचे आवि अनेक दु र्ममळ प्राण्यांचे अच्स्तत्व संरवक्षत क्षेत्रात आढळते. यावरून संरवक्षत क्षेत्रांचे
महत्त्व लक्षात येईल.
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पयावरि संरक्षि अवधवनयमांतगगत प्रत्येक संरवक्षत क्षेत्राभोवती सुमारे 10 वक.मी.च्या पवरसरात
इकोसेच्न्सवटव्ह झोन‘ तयार करावयाचे आहेत. कारि या पवरसरातही मोठ्या प्रमािावर जैवववववधता
असून, त्याचे संरक्षि, संवधगन आवश्यक आहे.
त्याचप्रमािे राजयामध्ये वनस्पती आवि वृक्षांच्या अनेक प्रजाती आहेत. त्यातील काही प्रजाती
अवतशय जुन्या आवि दु र्ममळ व नष्ट होण्याच्या मागावर आहेत. त्यांचे पुढील वपढीसाठी वचरंतन ठे वा
हस्तांतवरत करिे आवश्यक आहे. अशा एंकदवरत १०१ वृक्ष्ा प्रजातींचे वगीकरि झाले आहे.
त्याचप्रमािे आपल्या आजुबाजूला सतत अच्स्तत्व दाखवून दे िाऱ्या, पवरसंस्थेचा अववभाजय भाग
असलेल्या पक्ष्यांची मावहती करून घेण्यासाठी पक्षांची गिना केली जाते. दे शभरातील ववववध वठकािी
पक्षीवनरीक्षि करून दे शातील पक्ष्यांच्या प्रजाती, त्यांची वाढलेली चकवा घटलेली वनवासस्थाने , त्यांच्या
लकबी, दु र्ममळ पक्षी आदींची मावहती यातून वमळिे शक्य होते. तथावप, पक्ष्यांबाबत भारतात फारच कमी
संशोधन झाले असून या पक्षीगिनेच्या माध्यमातून पक्षीप्रेमींना प्रोत्साहन दे िे व पक्ष्यांच्या संवधगनासाठी
पावले उचलिे आवश्यक आहे. राजयामध्ये जवळपास १४८ दु र्ममळ पक्षांची गिना झाली असून त्या पक्षांच्या
प्रजाती वटकवविे आवि वाढवविे हे दे खील मोठे आव्हान वन ववभागापूढे आहे .
उपरोक्त बाबी लक्षात घेऊन राजयातील जैवववववधता, १०१ वृक्ष प्रजाती आवि १४८ पक्षांच्या
प्रजातींचे संवधगन होण्यासाठी ठोस कायगक्रम तयार करुन त्याची अंमलबजाविी करण्यात यावी.
42)

राजय शासनाच्या जलयुक्त वशवार कायगक्रमात सहभाग तसेच ववववध क्षेत्रात गवत व बांबू लागवड
करण्याची योजना तयार करिे:राजयातील भुगभातील पाण्याचे पुनगभरि होवून दु ष्काळी आवि टं चाई पवरच्स्थतीवर कायमस्वरुपी

मात करण्यासाठी एकाच्त्मक पध्दतीने वनयोजनबध्दवरत्या कृती आराखडा तयार करुन पाण्याची
उपलब्धता वाढववण्यासाठी शासनामाफगत “जलयुक्त वशवार अवभयान” मोठया प्रमािावर राबववले जात
आहे.
या अवभयानांतगगत पािलोट क्षेत्रामध्ये माथा ते पायथा (Ridge to Valley) अशी जलसंधारि ववषयक
कामे केल्यास त्याचा खूप मोठा लाभ होतो असा अनुभव आहे. त्यादृष्टीने वनववभागांतगगत ववववध ववकास
कामांची अंमलबजाविी होताना जल व मृदसंधारिववषयक कामे हाती घेिे आवश्यक आहेत. त्यामध्ये
गवत आवि बांबू लागवड याचा दे खील समावेश करण्यात यावा.

43)

महाराष्र ग्रामीि रोजगार योजनेच्या माध्यमातून ववववध कायगक्रमाची आखिी:राजयात महात्मा गांधी राष्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेबरोबरच (MGNREGS) , महाराष्र

ग्रामीि रोजगार हमी योजनेची (MREGS) अंमलबजाविी सुरू आहे. म.ग्रा.रो.ह.यो राजयामध्ये सन १९७२
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पासून सुरू आहे. ववववध शासन वनिगयाव्दारे या योजनेच्या अंमलबजाविीसाठी वनकष आवि मागगदशगक
तत्वे वेळोवेळी ठरववण्यात आली आहेत.
वन ववभागांतगगत ववववध कामे उदा. वन आवि वनेत्तर जवमनीवर वृक्षारोपन, संरक्षि व संगोपन,
वनसगग/वन पयगटन, वन हिीचे सवेक्षि व वसमांकन, जल व मृद संधारि, सामावजक वनीकरिांतगगत
खाजगी आवि सामुवहक जवमनीवर वृक्ष लागवड इत्यादी कामे हाती घेतली जातात. तथावप या सवग
कामांसाठी राजय शासनाच्या योजनांतगगत, योजनत्तेर आवि वजल्हा ववकास योजनांमधून वनधी उपलब्ध
होण्यास मयादा आहेत. या उलट रोजगार हमी योजनेंतगगत गरीब आवि दु बगल घटकांना ववशेषत:
दावरद्रयरेषेखालील व्यक्तींना दै नंवदन उपवजववकेचे साधन म्हिून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन
दे ण्याची जबाबदारी आवि बांवधलकी शासनाने च्स्वकारली आहे. त्यामुळे महाराष्र रोजगार हमी
योजनेमधून वनधी उपलब्ध होण्यासाठी फारशा अडचिी नाहीत.
वरील बाबींचा ववचार करुन महाराष्र ग्रामीि रोजगार हमी योजनेतून जास्तीत जास्त कामे हाती
घेण्याबाबत आखिी करण्यात यावी आवि अंमलबजाविी व्हावी. यासंदभात एमआरईजीएस या योजनेच्या
सध्याच्या वनकषांमध्ये बदल करिे आवश्यक असल्यास या क्षेत्रातील तज्ञ अवधका-यांच्या (सेवावनवृत्त
अवधकाऱ्यांसह) सल्ल्यानुसार कायगवाही करण्यात यावी.
44)

वन ववभागाच्या मंजूर वनधीचे वाटप व ववतरि याबाबत वनयोजन :वन ववभागांतगगत अनेक ववकास योजना, प्रकल्प आवि कायगक्रम यांची अंमलबजाविी सुरु आहे.

तथावप, वनधीचे ववतरि वेळेवर होण्यासाठी आवश्यक ते प्रस्ताव क्षेवत्रय कायालयांकडू न वेळेवर प्राप्त होत
नाहीत, असा अनुभव आहे. प्रस्ताव उवशरा प्राप्त झाल्यामुळे कामे वववहत मुदतीत पूिग करता येत नाहीत.
तसेच घाईगडबडीत शेवटच्या क्षिी कामे केल्यास काही त्रुटी राहण्याचा संभव असतो. हे टाळण्यासाठी
ववकासववषयक कामांचे प्रस्ताव तयार करताना शासनाने ठरववलेले मागगदशगक सूचना आवि वनकष
ववचारात घेऊन पवरपूिग प्रस्ताव तयार करिे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्तावांना सक्षम प्रावधकाऱ्यांची
तांवत्रक आवि प्रशासकीय मंजुरी गरजेचे आहे. जेिेकरुन, शासन स्तरावर प्रस्तावांच्या मान्यतेची प्रवक्रया
जलदगतीने होईल. ववलंब टाळला जाईल. त्यादृष्टीने मंजूर वनधीचे वाटप आवि ववतरि योग्यवेळी
होण्यासाठी आधीपासूनच ववरष्ठ स्तरावरील प्रादे वशक, ववभागीय व वजल्हास्तरावरील अवधकाऱ्यांनी
कायगवाही सुरु करिे आवश्यक आहे. त्याप्रमािे वनयोजन करण्यात यावे.
45)

वन ववभागाची कायालये स्वच्ि अवभयानात आिून त्याबाबत योग्य वनयोजन करिे :मा. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार दे शात “भारत स्वच्िता अवभयान” राबववण्यात येत आहे.

राजयातील सवग अवधकारी आवि कमगचारी यांच्या सक्रीय सहभागातून सवग कायालये, पवरसर, शासकीय
वनवासस्थाने, ववश्रामगृहे, मोकळ्या जागा आवि सावगजवनक जागा स्वच्ि करून तेथील सौंदयात भर
टाकण्याचा व त्यातून कायगक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न या अवभयानातून होिे अपेवक्षत आहे.
अवधकारी/कमगचारी यांनी वषातून वकमान 100 तास (आठवया ातून वकमान एकदा २ तास) स्वयंस्पुतीने
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श्रमदान करिे देखील अवभप्रेत आहे. याबाबत सववस्तर सूचना वन ववभागाच्या वद. २१ जानेवारी २०१५
पवरपत्रकाव्दारे दे ण्यात आलेल्या आहेत.
तथावप, या संदभात आवश्यक त्या सकारात्मक बाबी फारशा समोर आल्याचे वदसत नाही. स्वच्िता
अवभयान हे वमशनमोड पध्दतीने मनापासून राबववले गेले पावहजे. त्यादृष्टीने वन ववभागांतगगत सवग
कायालये आवि वर नमूद केलेली वठकािे स्वच्िता अवभयानांतगगत अंतभूत
ग करुन तेथील पवरसर आवि
वातावरि आल्हाददायक आवि आरोग्यदायी करण्यासाठी वनयोजन करण्यात यावे. तसेच या कामाचे
ववरष्ठ कायालयामाफगत वेळोवेळी संवनयंत्रि करण्याची पध्दती ठरववण्यात यावी.
46)

JFMC चे संगिकीकरि करिे :वनक्षेत्रालगतच्या गावातील लोकांच्या लोकसहभागातून वन आवि वन्यप्रािी यांचे संरक्षि व

संवधगन व्हावे, यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमती व ग्राम पवरच्स्थतीकी ववकास सवमती कायगरत आहेत.
या सवमत्यांतील सदस्यांचा सहभाग अवधक वाढववण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याशी पत्र, दू रध्वनी, एसएमएस,
ईमेल ह्यांद्वारे संपकग साधता येण्यासाठी आवश्यक ती संगिकीय प्रिाली ववकवसत करिे गरजेचे आहे.
त्या अनुषंगाने, संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमतीचे नाव, वनवृत्त, वन ववभाग, गावाचे नाव, सदस्यांची नावे
व तद्नुषंगीक मावहती तयार करण्यासंदभात संगिक आज्ञावली अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(मावहती, तंत्रज्ञान व धोरि), नागपूर यांनी तयार केली आहे.
तथावप, या संगिकीकृत मावहतीमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांनी केलेल्या कामांची नोंद
करुन त्यांच्यामध्ये स्पधात्मक वातावरि वनमाि करण्याची आवश्यक आहे. तसेच जया सवमत्या उत्तम काम
करतील त्यांना प्रोत्साहनात्मक बाबींसंदभात प्रस्ताव तयार करिे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच संगिक
आज्ञावलीद्वारे सवमत्या करीत असलेल्या कामांचे संवनयंत्रि होिे योगय राहील. त्यादृष्टीने कायगवाही
करण्यात यावी.
47) नागरी वन सवमतींचे गठन व संगिकीकरि करिे :नागरी पवरसरात असलेल्या नगरपावलका, नगरपवरषदा आवि महानगरपावलका क्षेत्रातील
वनक्षेत्राचे स्थावनक लोकांच्या सहभागातून आवि सक्रीय योगदानातून संयुक्तवरत्या वनसंरक्षि आवि वन
व्यवस्थापन करण्याचा वनिगय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांमध्ये
(नागरी क्षेत्र) सवगसाधारि सवमती, कायगकारी सवमती यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमािे कायगक्रमाच्या
अंमलबजाविीमधील वनरीक्षि अवि मागगदशगनाकरीता राजयस्तरीय सुकािू सवमतीचे गठि वनवित
करण्यात आले आहे. या कायगक्रमात राष्रीय उद्यान तसेच अभयारण्ये वगळता सवग प्रकारच्या वनांचा
समावेश असेल. यासंबंधीचा शासन वनिगय वद. ४ ऑगस्ट २०१५ रोजी वनगगवमत करण्यात आला आहे.
या अनुषंगाने सवमत्यांचे गठि आवि प्रत्येक सवमतीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे, पत्ते व मोबाईल
क्रमांक इ. मावहतीची संगिकीय प्रिाली ववकवसत करण्यात यावी. जेिेकरुन, त्यांच्याशी संपकग साधिे
शक्य होईल.
31

48) वन ववभागाच्या वषगभराच्या कायगक्रमांचे वनयोजन करुन प्रमुख पाहु ण्यांच्या तारखा घेिे :वन ववभागांतगगत वषगभरामध्ये वेगवेगळ्या बाबींसंदभात कायगक्रम आयोवजत केले जातात. त्यामध्ये
मा.पंतप्रधान, मा. केंद्रीय मंत्री आवि इतर मान्यवर यांना बोलाववले जाते. तथावप, वनयोवजत कायगक्रम
आवि प्रमुख पाहु ण्यांची उपलब्धता याचा मेळ बऱ्याचवेळा बसत नाही. त्यामुळे महत्त्वाच्या व्यक्ती
कायगक्रमाला येऊ शकत नाहीत. पवरिामत: अमुल्य आवि मौवलक ववचारांचा लाभ ववभागास वमळत
नाही. तसेच अशा पाहु ण्यांमाफगत वन ववभागामध्ये नवीन संकल्पना, ववचार आवि भुवमका ववकवसत
होण्यापासून ववभाग वंवचत राहतो.
वरील बाबींचा ववचार केल्यास वषगभरात हाती घ्यावयाच्या कायगक्रमांचे वनयोजन फार आधीपासून
करिे हे व्यवस्थापन शास्त्राच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. त्यानुसार कायगक्रमाच्या तारखा आवि सन्माननीय
व्यक्ती वनवित झाल्यास त्यांना आधीपासूनच वनमंत्रि पाठववता येईल. त्यामुळे सन्माननीय व्यक्तींना
आपली वेळ उपलब्ध करुन दे ण्यास सुलभ होईल. ववभागाला दे खील त्याचा फायदा होईल.
त्यादृष्टीने कायगक्रमांचे वनयोजन करुन प्रमुख पाहु ण्यांच्या तारखा घेण्याबाबत वेळीच प्रस्ताव तयार
करण्याची कायगपध्दती ववकवसत व्हावी.

49)

महानगरपावलका, नगरपावलका, ग्रामपंचायत, वजल्हापवरषद, पंचायत सवमती महसूल जवमनी
एम.आय.डी.सी. जवमनी यांच्या मोकळ्या जागा व्यवस्थापन यांचा कालबध्द कायगक्रम :राजयाच्या प्रगती आवि ववकासात वन ववभागाचा वाटा महत्त्वपूिग आहे. राजयातील हवरत क्षेत्र

आवि वनक्षेत्र वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्षवरत्या चांगला पवरिाम नागवरकांच्या आरोग्य, कायगक्षमता आवि
ववकास कामांच्या अंमलबजाविीवर होऊ शकतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमािात वृक्षारोपिाचा कायगक्रम हाती
घेऊन लोकसहभागातून जास्तीत जास्त वृक्ष वजवंत राहण्याचे प्रमाि वाढे ल, हे पावहले गेले पावहजे.
त्यासाठी महानगरपावलका, नगरपावलका, ग्रामपंचायत, वजल्हापवरषद, पंचायत सवमती महसूल
जवमनी एम.आय.डी.सी. जवमनी यांच्या मोकळ्या जागांची उपलब्धता होण्यासाठी त्यांच्याकडे सातत्याने
संपकग व सुसंवाद ठे विे गरजेचे आहे. सदर जागांच्या उपलब्धतेबाबत अंदाजे क्षेत्र व स्थळ यांची मावहती
संकवलत करण्यात यावी. त्यानंतर अंमलबजाविी यंत्रिेस स्थावनक मातीचा प्रकार, हवामान व भौगोवलक
पवरच्स्थती ववचारात घेऊन रोपांची वृक्ष प्रजातींची वनवड, रोपांची उपलब्धता व संगोपन व वनगा यासाठी
वन ववभागाने संबंवधत ववभागांना तांवत्रक व प्रशासकीय सल्ला द्यावा. रस्त्यांच्या दु तफा व मोकळ्या जागांवर
वृक्ष लागवड करिे, वन उद्यान, जैवववववधता उद्यान, नक्षत्र उद्यान, स्मृती उद्यान इ. पैकी कोिता प्रकल्प
राबववता येईल हे ठरववण्यात यावे. त्यानुसार ठराववक मुदतीत राजयातील वर नमूद वठकािी मोकळ्या
जागांचे व्यवस्थापन आवि हवरतीकरि करण्याचा कायगक्रम वनवित करण्यात यावा. यासाठी वन व
सामावजक वनीकरि ववभागाची भुवमका प्रेरक (Facilitator) म्हिून असावी.
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50)

राजयातील वन ववभागातील अवतक्रमि हटाव कालबध्द कायगक्रम :वनक्षेत्रावरील अवतक्रमि हा चचतेचा ववषय आहे. वन, वन्यप्रािी व जैवववववधता यांची संवधगन व

संरक्षि ही महत्त्वाची जबाबदारी वन ववभागाकडे आहे. वन ववभागाच्या जवमनीवर कोित्या-ना-कोित्या
प्रकारे अवतक्रमि होत रावहले तर वनक्षेत्र सातत्याने कमी होत राहील. त्याचा पयावरिाच्या संतुलनावर
अवनष्ट पवरिाम होतो. वन जवमनीवर अवतक्रमि कोित्या भागामध्ये आवि वकती क्षेत्रावर आहे, याचा
संपूिग डे टाबेस तयार होिे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने वन जवमनीचे सवे आवि वडमाकेशन तातडीने पूिग
करण्यात यावे. तसेच वन जवमनीचे महसुली अवभलेख ( Land Records ) अदयावत करण्यासाठी
प्राधान्याने कायगवाही व्हावी. जेिेकरुन अवतक्रवमत क्षेत्र वनवित करता येईल. त्याअनुषंगाने अवतक्रमि
हटववण्यासाठी वनयोजनपूवक
ग कृती आराखडा तयार करुन सदर अवतक्रमि हटववण्याची कारवाई
करावी.
51)

वन व वन्य प्राण्यांबाबत आवड व जागृतीसाठी वचत्रपटांच्या शुटींग साईटवर वन ववभागाची मावहती
उपलब्ध करुन दे िे :मुंबई ही बॉवलवूड नगरी म्हिून नावारुपाला आलेली आहे. वचत्रपटांबरोबरच अनेक दू रदशगन

मावलकांचे वचत्रीकरि मुंबई आवि राजयाच्या इतर भागात होत असते. अशा वठकािी वन, वन्यजीव,
जैवववववधता, सामावजक वनीकरि आवि पयावरि सुरक्षा आवि संवधगन यासंदभातील पुस्तके, वचत्रे,
वभत्तीवचत्रे, मावहतीपत्रके, सीडीज इ. सामग्री ठे विे उपयुक्त होईल. शुटींगच्या वठकािी येिारे अवभनेते,
अवभनेत्री व लोकवप्रय व्यक्तींमध्ये वन आवि वन्यप्राण्यांमाफगत सहानुभत
ू ी, प्रेम आवि आच्त्मयता वनमाि
होण्यास हातभार लागेल. शुटींग स्थळी अनेकांबरोबर संवाद साधून ववचारांची देवाि-घेवाि होऊ शकते.
त्यातून या सवग क्षेत्राबिल वजव्हाळा वनमाि होण्यास मदत होऊ शकते. अशा सेलेवब्रटीज जनतेमध्ये या
क्षेत्राबाबत प्रसार आवि प्रचार करु शकतात. त्यातून व्यापक जनाधार वन आवि वन्यजीव क्षेत्रास वमळू
शकतो.
त्या अनुषंगाने वचत्रपट क्षेत्रातील कायालये व महाराष्र राजय वचत्रपट महामंडळ यांच्यामाफगत
वचत्रपटांच्या व दू रदशगन मावलकांच्या वचत्रीकरिाच्या जागा समजू शकतात. त्यादृष्टीने वन आवि
सामावजक वनीकरि ववभागाने उपक्रम हाती घेऊन अंमलबजाविी करावी.
52)

फोटोग्राफीची स्पधा ठे विे.
वनसगग सौंदयग आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये बंवदस्त करण्यासाठी अनेक कलंदर आवि रवसक लोक उत्सुक

असतात. राजयातील शाळा, महाववद्यालये, ववद्यापीठे , रेचकग ग्रुप, इत्यादी वठकािी वन आवि वन्यप्रािी
व वनसगग यांच्याववषयी फोटोग्राफी स्पधा आयोवजत करिे शक्य आहे. त्यातून उत्तमोत्तम िायावचत्रांचे
प्रदशगन राजयाच्या वेगवेगळ्या कलादालनांमध्ये (Arts Gallery) आयोवजत करण्यासाठी प्रोत्साहन दे िे
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गरजेचे आहे. त्यामधून वन, वन्यजीव, जैवववववधता, सामावजक वनीकरि आवि पयावरि सुरक्षा आवि
वनसगग याबिल लोकांच्या मनामध्ये जागृती वनमाि होण्यास मदत होईल.
त्यादृष्टीने कायगक्रम व आराखडा तयार करुन प्रत्यक्ष कायाच्न्वत करावा.
53)

वजल्हा, ववभागीय व राजयस्तरावर ग्रीन मॅरेथॉन आयोवजत करिे :शावररीक आवि मानवसक आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी चालिे आवि धाविे हे उत्तम व्यायाम प्रकार

म्हिून गिले जातात. लांब पल्ल्याच्या धावण्याची शयगती राजयाच्या ववववध भागात आयोवजत केल्या
जातात. अशा प्रसंगी लोक उत्साहाने आवि उत्स्फुतगपिे ह्या स्पधा पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमतात.
अशावेळी वेगवेगळे सामावजक संदेश लोकांपयंत पोहोचववण्यासाठी वाव आवि संधी असते. त्याचा दृश्य
पवरिाम होतो.
राजयामध्ये आयोवजत केल्या जािाऱ्या मॅरेथॉन स्पधामध्ये जमिारे लोक प्लास्टीक पाण्याच्या
बाटल्या, खाद्यपदाथग, वशतपेये ववकत घेतात. त्याचा उपयोग केल्यानं तर वरकाम्या बाटल्या आवि इतर
सावहत्य वमळे ल त्या जागेमध्ये फेकून दे तात. त्याचा पयावरिावर अत्यंत अवनष्ट पवरिाम होतो. त्यासाठी
असे सावहत्य न वापरण्याबाबत लोकांमध्ये जागृती वनमाि करिे आवश्यक आहे.
या दृष्टीने ग्रीन मॅरेथॉन स्पधांचे आयोजन करण्याबाबत आयोजकांचे मन वळवविे गरजेचे आहे.
त्यासाठी आयोजकांनी स्पधेपुवी अशा सामुग्रीचा वापर करु नये, म्हिून आवाहन करावे. तसेच मॅरेथॉन
स्पधेच्या वठकािी वन, वन्यजीव, जैवववववधता, सामावजक वनीकरि आवि पयावरि सुरक्षा आवि संवधगन
यासंदभातील पुस्तके, वचत्रे, वभत्तीवचत्रे, मावहतीपत्रके, सीडीज इ. सामग्री ठे विे उपयुक्त होईल. त्यातून
या क्षेत्राबिल चांगला संदेश लोकांपयगत पोहोचववता येईल.
त्याचबरोबर ग्रीन मॅरेथॉन अंतगगत वन, वन्यजीव, जैवववववधता, सामावजक वनीकरि आवि
पयावरि इत्यादी चकवा अन्य अशी एखादी वववशष्ट वथम घेवून त्या नावाने ग्रीन मॅरेथॉन आयोवजत करावी.
त्यातून एखादया वववशष्ट ववषयाबाबत लोकांमध्ये जागृती वनमाि करता येईल.
वरील बाबींच्या अनुषंगाने कायगवाही करण्याबाबत प्रवसध्दी आवि ववस्तार ववभागाने नेतृत्व करावे.
अशा ग्रीन मॅरेथॉन राजयातील वेगवेगळ्या भागात आयोवजत करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा.
54)

दे शातील इतर राजयात वन क्षेत्रामध्ये होिारे काम जािून घेण्यासाठी अभ्यास दौरे करिे :आपल्या दे शाला वनसंपदे ची मोठी दे िगी लाभलेली आहे.

वन, वन्यजीव, जैवववववधता,

सामावजक वनीकरि आवि पयावरि यासंदभात त्या-त्या राजयाची भौगोवलक पवरच्स्थती आवि
प्राधान्यक्रम यानुसार काम चालते. इतर राजयात होिारे काम आपल्याकडील अवधकारी/कमगचारी यांनी
पावहल्यास नवीन संकल्पना आपल्या राजयात दे खील रुजववता येतील. त्यासाठी अवधकारी/कमगचारी
यांना इतर राजयात जाऊन वववशष्ट ववषय घेऊन अभ्यास दौरा करण्यास प्रोत्सावहत करिे योग्य होईल.
राजयामध्ये अनेक नाववन्यपूिग योजना, धोरि वनविती आवि अंमलबजाविी यासाठी त्याचा फायदा होऊ
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शकेल. त्यादृष्टीने दर वषाचा कायगक्रम तयार करुन योग्य अवधकाऱ्यांची वनवड होऊन त्यांना अभ्यास
दौऱ्यासाठी पाठववण्यात यावे. अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याची उपयुक्तता लक्षात
घेऊन धोरि आवि अंमलबजाविीमध्ये उपयोग व्हावा.
55)

वशक्षि ववभागाच्या अभ्यासक्रमामध्ये वन, वन्यप्रािी यांचे संरक्षि व संवधगनाबाबत धडा ठे विे :कोवळ्या आवि संस्कारक्षम वयामध्ये जया गोष्टी वशकववल्या जातात, त्याचा वदघगकालीन पवरिाम

मनुष्य जीवनावर राहतो. त्यासाठी वन, वन्यप्रािी, जैवववववधता, पयावरि, सामावजक वनीकरि इ. बाबत
शालेय पुस्तकांमध्ये उत्तम पाठ ठे वल्यास मुलांना त्याची लहान वयातच मावहती होईल. या सवग बाबींचे
संरक्षि व संवधगन करण्याबाबत त्यांच्या मनामध्ये आस, वजि आवि तळमळ वनमाि होईल. यासंदभात
अयोग्य घटना घडल्यास त्यावर मात करण्यासाठी ववद्याथी आपोआप पुढे येतील. या सवग प्रवक्रयेतून वन
आवि वन्यप्राण्यांचे संरक्षि आवि संवधगन होण्यास मोठा हातभार लागेल. वशक्षि संपल्यानंतर ववद्याथी
आपल्या भावी आयुष्यात दे खील या क्षेत्राचा ठे वा सतत जतन करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहतील.
या अनुषंगाने शालेय वशक्षि ववभागास पाठ्यपुस्तकांमध्ये वर नमूद ववषयांवर पाठ ठे वण्याबाबत
ववनंती करण्यात यावी.
56)

अवैध वृक्षतोडीवर बंधन घालण्यासाठी उपग्रह पाळत ( Satellite Surveillance ) ठे विे :वन गुन्हेगारांमाफगत दु र्ममळ अशा वृक्षसंपदे ची तोड केली जाते. व्यापक सामावजक लाभ ववचारात

न घेता गुन्हेगारांकडू न असे कृत्य केले जाते. त्यास प्रवतबंध घालिे आवश्यक आहे. घनदाट आवि लांबवर
पसरलेल्या जंगलात पायपीट करुन अशी दु ष्कृत्ये करिाऱ्या लोकांवर नजर ठे वण्यास मयादा येतात.
त्याचा फायदा समाजकंटक घेतात.
अवैध वृक्षतोडीस आळा घालून उत्तम वनसंपदा राखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपिे वापर
करण्याचा पयाय उपलब्ध झाला आहे. उपग्रहाद्वारे वमळािाऱ्या वचवत्रकरिाद्वारे वनाची च्स्थती समजिे
सोपे झाले आहे. सॅटेलाईटद्वारे वमळिाऱ्या फोटोंमाफगत वनक्षेत्रावर दे खरेख ठे वल्यास अवैध वृक्षतोड
तात्काळ लक्षात येऊ शकेल. त्यानंतर गुन्हेगारांना पकडू न सक्षम न्यायालयातून जबर वशक्षा होिे शक्य
होईल. सॅटेलाईट सवेलन्स हे अचूक आवि वेगाने होत असल्याने बेकायदा वृक्षांची कत्तल थांबववता येऊ
शकेल. त्याकवरता केंद्र शासनाच्या संबंवधत संस्था आवि महाराष्र राजय वरमोट सेंवसग एजन्सी यांच्याशी
टाय-अप करावे.
त्यादृष्टीने वन ववभागाने योजना तयार करुन त्याची अंमलबजाविी सवग वनवृत्तांमध्ये होईल,
याबाबत दक्षता घ्यावी.
57)

वनक्षेत्राबाबत इतर दे शांच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सवमती तयार करिे.
जागवतक स्तरावर वन व वन्यप्रािी यांचे संरक्षि, संवधगन व व्यवस्थापन या संदभात वेगवेगळे

कायदे आहेत. त्या कायद्यातील तरतुदी आवि आपल्या कायद्यातील समकक्ष कायदे यांच्या त्रुटींचा
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अभ्यास केल्यास आपल्या कायद्यामध्ये कोित्या त्रुटी आहेत हे समजू शकेल. वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षि व
संवधगनासंदभात कायद्यातील त्रुटी व पळवाटा आपल्याला बुजववता येतील. त्यासाठी इतर दे शातील वन
कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सवमती नेमिे उपयुक्त होईल. या सवमतीने ठराववक मुदतीत दे शातील
इतर कायद्याचा अभ्यास करावा आवि त्या अनुषंगाने आपल्याकडील कायद्यामध्ये काही सुधारिा, भर
आवि दु रुस्त्या आवश्यक आहे त्याबाबत वशफारशी कराव्यात.
त्यादृष्टीने सवमतीची स्थापना करण्यासाठी सवमतीवर नेमावयाच्या तज्ञ अवधकाऱ्यांची यादी तयार
करावी. तसेच सवमतीस अंवतम स्वरुप दे ण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.

58) वन ववभागाच्या योजनांचे मूल्यमापन करिारी व्यवस्था करिे :वन ववभागात अनेक योजना, कायगक्रम व उपक्रम राबववले जातात.

तथावप, योजनांच्या

अंमलबजाविीतून लोकांचा वकती फायदा झाला याचे मुल्यमापन करिारी यंत्रिा आवश्यक आहे. सध्या
योजनांचे मुल्यमापन काही प्रमािात होते. परंतू ते पवरपूिग वदसत नाहीत. त्यामुळे अच्स्तत्वातील
योजनांचे मुल्यमापन झाल्यास त्यातील कमतरता, त्रुटी व चुका लक्षात येतील. त्यानुरुप धोरि आवि
कायगपध्दतीमध्ये बदल करता येतील. त्याचा वदघगकालीन लाभ जनतेला आवि ववभागाला होईल.
त्यासाठी वन ववभागाच्या योजनांचे मुल्यमापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रिा वनमाि करुन कायाच्न्वत
करण्याचा प्रस्ताव तातडीने ववचारात घ्यावा.
59)

ववभागाचा गैरव्यवहार, वृक्षतोड, वशकार मूल्यवान सूचनांबाबत संगिकीय कॉल सेंटरची
वनर्ममती करिे.
जनतेच्या तक्रारींचे वनवारि करण्यासाठी संगिकीय कॉल सेंटर अंतगगत खालील बाबींचा समावेश

करावा :1) वन आवि वनेतर, सावगजवनक जवमनीवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी लोकांच्या शंकांचे वनरसन
करिे,
2) अशासकीय, सामावजक, शैक्षविक आवि इतर स्वयंसेवी संस्थांना वृक्ष लागवडीच्या
कायगक्रमांमध्ये सहभागी व्हावयाचे असेल तर त्यासाठी त्यांना पुरेशी तांवत्रक आवि प्रशासकीय
मदत करिे,
3) अवैध वृक्षतोड आवि वनोपजाची चोरी, अवैध चराई व अवैध वशकार या संदभात जनतेच्या
प्रश्नांना/तक्रारींना समाधानकारक उत्तरे दे िे.
4) त्याचबरोबर वन व सामावजक वनीकरि क्षेत्रासंदभात जनतेकडू न मौवलक सुचना घेण्याची
संधी उपलब्ध करुन दे िे व त्यावर कायगवाही करिे.
वर नमूद व इतर योग्य वाटतील त्या बाबींचा समावेश यामध्ये असावा. त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार
करुन त्याची अंमलबजाविी कालमयादे त व्हावी.
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60)

सरकारी नोकरीमध्ये अजग करताना 10 वृक्ष लावले पावहजेत असा वनयम करिे :राजय शासनाच्या सेवम
े ध्ये अजग करताना कमाल २ मुलांची मयादा, एमएस-सीआयटी संगिक

परीक्षा उत्तीिग, मराठी वा इंग्रजी टं कलेखन, सैवनकी सेवा इत्यादी बाबी बंधनकारक आहे त. त्याच धतीवर
शासकीय नोकरीत अजग करताना वकमान 10 वृक्ष लावले पावहजे असे बंधन टाकिे योग्य होईल चकवा
कसे, यासंदभात तपासिी करता येईल. असे झाल्यास शासकीय नोकरीपूवी वनाचे महत्त्व, त्याबाबतची
जागरुकता ववद्याथ्यांमध्ये वनमाि होईल. तसेच जया ववद्याथ्यांना सरकारी नोकरीची आवड आहे ते
ववद्याथी भववष्यात नोकरी वमळण्याच्या दृष्टीने सुरुवातीपासून वनाची मावहती घेतील आवि वृक्ष लागवड
स्वयंस्फुतीने करतील.
त्यादृष्टीने शासकीय नोकरीसाठी अजग करताना वकमान १० वृक्ष लावले असले पावहजेत ही अट
अंतभूत
ग करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करुन सामान्य प्रशासन ववभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा.
61)

ववभागाच्या सवग कंु पिातील चभतींवर NGO च्या माध्यमातून घोषवाक्य व वचत्र लाविे :वन क्षेत्राचे संरक्षि करण्यासाठी वनक्षेत्रालगत संरवक्षत चभती उभारण्यात आल्या आहेत. त्या

चभतींवर अशासकीय संस्था/स्वयंसेवी संस्था यांच्या माफगत वन, वन्यजीव, जैवववववधता, सामावजक
वनीकरि आवि पयावरि यासंदभात संरक्षि, संवधगन, वृक्ष आवरि, पयावरि सुरक्षा आवि वनसगग या
संदभात उत्तम घोषवाक्य वलवहली गेल्यास त्याचा जन जागृतीसाठी प्रभावी पवरिाम होवू शकेल.
त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करुन अंमलबजाविी व्हावी. सवग वन वृत्तांना याबाबत सववस्तर सुचना आवि
वनकष तयार करुन पाठवावेत.
62)

वनक्षेत्रात येिाऱ्या शाळांना ग्रीन स्कूल योजना लागू करिे :''शालेय ववद्याथ्यांना वन आवि पयावरिाची जाि व आपुलकी लहान वयातच वनमाि होिे गरजेचे

आहे. पयावरिाची काळजी घेण्याची लहानपिापासूनच सवय लागावी आवि ते पयावरिाच्या अवधक
जवळ जावेत म्हिून 'हवरत शाळा' उपक्रम राजयात काही वठकािी घेण्यात आला आहे. त्यातून आपल्या
भोवतालच्या वनसगाबिल उत्सुकता व जागरुकता वनमाि करिे शक्य होते. केवळ पुस्तकांमधील
मावहतीवर अवलंबून न राहाता त्यांना वनसगाच्या जवळ घेऊन जािे हे अवभप्रेत आहे.
यामध्ये रेन वॉटर हावेक्स्टग, टाकाऊ वस्तूंपासून वटकाऊ वस्तू बनविे, वैयच्क्तक स्वच्ितेच्या
सवयी आदी गोष्टी टप्प्याटप्प्याने मुलांपयंत पोचवल्या जातात. शहरी आवि ग्रामीि भागात कचऱ्याचा
प्रश्नही मोठ्या प्रमािावर आहे. त्याची जािीवही ववद्याथ्यांना व्हावी, यासाठी या उपक्रमाद्वारे प्रयत्न केले
जातात. या ववषयावरील काही लघुपट वा मावहतीपट मुलांना दाखवविे आवश्यक आहे. कागदी वपशव्या
बनविे, रिीतल्या कोऱ्या कागदांपासून वह्या बनविे आदींचे प्रवशक्षिही मुलांना दे िे उपयुक्त रावहल. या
सवग बाबींमुळे मुलांना या उपक्रमातून मोठा आनंद वमळू शकेल.
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'एक ववद्याथी एक झाड' ही संकल्पना अशा वठकािी राबवविे अपेवक्षत आहे. ''झाड लाविे म्हिजे
नसगरीतून तयार रोप आिून ते लावायचे असा आपल्याकडे प्रकार आहे. मात्र, या उपक्रमात मुलांना बी
रूजवून त्याचे रोप तयार करण्यास प्रवृत्त केल्यास अवधक उपयोग होईल. बी रुजण्याची आवि त्याचे रोप
तयार होण्याची प्रवक्रया यामुळे मुलांना प्रत्यक्ष अनुभव येतो. अशा प्रकारे मुलांची स्वत:ची नसगरी तयार होऊ
शकते.''
या उपक्रमाचा उिेश केवळ शाळे च्या स्वच्ितेपुरताच मयावदत नसून, मुलांनी एकत्र येऊन आपल्या
आजूबाजूचा पवरसर स्वच्ि ठे वण्यात पुढाकार घ्यावा असाही आहे. नैसवगकग साधन संपत्तींचा काटकसरीने
वापर करण्यास ववद्याथ्यांनी वशकावे म्हिून पुस्तके, वफल्म च्स्क्रनींग्ज आदींचा समावेशही या उपक्रमात
करिे अवभप्रेत आहे. गिेशोत्सवाच्या काळात ववद्याथांच्या पथकांनी सावगजवनक स्वच्ितेसाठी ववशेष
प्रयत्नशील राहण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्यात यावे. वेगवेगळे सि, कायगक्रम याद्वारे पयावरिाचे महत्व
पटवून दयावे. हा उपक्रम प्रत्यक्षात कृतीत आल्यास ववद्याथ्यांमधील पयावरिववषयक जागरुकता वाढे ल
आवि ते वनसगाच्या अवधक जवळ येतील.
हवरत शाळा ही संकल्पना वनक्षेत्रातील सवग शाळांमध्ये राबवविे अत्यंत उपयुक्त ठरेल. त्यातून
वन, वन्यप्रािी, जैवववववधता, पयावरि व वनसगग यांच्या रक्षिासाठी बालक-पालक व वशक्षक
एकवत्रतवरत्या काम करु शकतील. यामध्ये शाळे च्या मालकीच्या जवमनीवर वृक्षारोपि/उद्यान वनर्ममती
करिे, शाळा आवि गावामध्ये सौरउजा प्रकल्प राबवविे, कामाची बचत करुन जलस्त्रोतांचे रक्षि करिे,
कचरा व्यवस्थापन आवि स्थावनक औषधी वनस्पतींची लागवड व अच्स्तत्वातील वनस्पतींचे सरक्षि
इत्यादी बाबी समाववष्ठ करता येतील. अशा उपक्रमातून वनसगगसंपदा वाचववण्यासाठी या शाळांचा फार
मोठा हातभार लागेल.
शालेय वशक्षि, ग्राम ववकास, आवदवासी ववकास आवि सामावजक न्याय या ववभागांमाफगत
वनक्षेत्रामध्ये शाळा चालववल्या जातात. या ववभागांकडे वनक्षेत्रातील सवग शाळा हवरत शाळा म्हिून घोवषत
करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करुन शासनाची मान्यता घेण्यासंदभात तातडीने कायगवाही व्हावी.
63)

राजयात सवग नसगरी ववकवसत करुन High-tech रोपवावटका करिे :इंधन,चारा,िोटया इमारतींसाठी लाकुड आवि फळे या गरजांसाठी स्थावनक लोक वषानुवषे

जवळच्या जंगलावर अवलंबून राहत होते. परंतु वाढत्या लोकसंख्येची गरज पाहाता वनांचे क्षेत्र कमी पडू
लागले आहे . त्याचा ववपवरत पवरिाम पयावरिाच्या संतुलनावर होत आहे.

त्याचप्रमािे पुष्कळसे

प्रगतीशील शेतकरी त्यांचेकडील पडीक जवमनीवर व्यावसावयक दृष्टीकोनातून मौल्यवान वृक्षप्रजातींची
लागवड करण्यास इच्िू क असतात.
नैसर्मगक वनांवरचा ताि कमी करिे आवि शेतकऱ्यांना व्यापारी उत्पादनासाठी पूरक
व्यवसायाच्या संधी वनमाि करिे आवश्यक आहे. त्यासाठी वनक्षेत्राबाहेरील खाजगी तसेच सावगजवनक
जवमनीवर वृक्षलागवड करुन स्थावनक लोकांच्या गरजा भागवविे गरजेचे आहे. राजयातील प्रत्येक
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वजल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर सामावजक वनीकरि ववभागाच्या रोपवावटकांमधुन ववववध प्रजातीच्या
रोपांची वनर्ममती यशस्वीपिे करण्यात आली आहे . तथावप बदलत्या कालानुरुप या रोपवावटकांमध्ये
सुधारिा करुन रोपवावटकांमध्ये व्यापारी उपयोगाच्या प्रजातींची आधुवनक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मोठया
प्रमािात रोपेवनर्ममती करिे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने वजल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर उच्च
तंत्रज्ञानाद्वारे सदृढ आवि वनकोप रोपे उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी आधुवनक रोपवावटका वनमाि करिे
आवश्यक आहे.
त्यादृष्टीने 2015-16 पासून High-tech रोपवावटका वनमाि करण्याची योजना कायाच्न्वत
करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ववभागीय आवि तालूका स्तरावर High-tech रोपवावटका तयार करण्याचे
प्रकल्प कायाच्न्वत झाले आहेत. तथावप, मोठया प्रमािात दजेदार व उं च रोपांची उपलब्धता होण्यासाठी
राजयातील सवगच रोपवाटीका High-tech करण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम तयार करुन त्याची
अंमलबजाविी करण्यात यावी.
64)

पांदन रस्त्याच्या दु तफा झाडे लावण्याचा ववचार करिे :गांवकरी व शेतकरी यांना शेती व अन्य दै नंवदन कामकाजासाठी जाण्या-येण्यास पांदन रस्ता हा

एकमेव पयाय आहे. शेती उत्पादन मुख्य रस्त्यापयंत आिण्यासाठी बैलगाडीचा वापर अशाच पांदन
रस्त्यावरुन होतो. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूस बहु तांशी वठकािी शेती असते. बऱ्याच वठकािी पांदन रस्ते
ग्रामीि रोजगार हमी योजनेखाली घेतले जातात. तसेच असे रस्ते बऱ्याच वेळा नेहमीच्या पायवपटीने तयार
होत असतात. असे पांदन रस्ते सुच्स्थतीत राहण्यासाठी व येिाऱ्या जािाऱ्यांचा प्रवास सुखकारक व
आल्हाददायक होण्यासाठी अशा रस्त्यांच्या बाजुने वृक्ष लागवड करिे उपयुक्त ठरते.
त्या अनुषंगाने पांदन रस्त्यांच्या दु तफा ग्रामपंचायतीच्या सहभागाने फळफळाव, शोवभवंत आवि
सावली दे िारे वृक्ष यांची लागवड करिे फायदे शीर ठरते. अशी वृक्ष लागवड एमजीनरेगा व मग्रारोहयो
मधून घेता येऊ शकेल. भौगोवलक पवरच्स्थती, हवामान, पजगन्यमान आवि पाण्याची उपलब्धता याचा
ववचार करुन वृक्ष प्रजातींची वनवड उपयुक्त होईल. त्यासाठी वन आवि सामावजक वनीकरि ववभागाने
ग्रामपंचायतीशी संपकग करुन पुढाकार घ्यावा आवि या उपक्रमात तांवत्रक सल्ला द्यावा. त्यातून वृक्ष
लागवडीचे व हवरत महाराष्राचे स्वप्न साकार होण्यास हातभार लागेल. त्या वदशेने ववभागाने प्रस्ताव
करुन त्याची अंमलबजाविी करावी.

65)

वबबट सफारी, बटर फ्लाय गाडग न यांची वनर्ममती करिे :राजयातील व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये आवि राखीव क्षेत्रे मोठ्या संख्येने आहेत. तेथे पयगटन ववकास

आवि त्याद्वारे रोजगार वनर्ममतीस प्रचंड मोठा वाव आहे. राष्रीय तसेच आंतरराष्रीय पयगटक अशा
वठकािांना आवजूगन भेटी दे त असतात. या पयगटन स्थळांच्या वठकािी चकवा जेथे वनाची घनता मोठी आहे
अशा वठकािी वबबट सफारी प्रकल्प हाती घेतल्यास पयगटकांना ते अवधक आकषगि ठरेल. त्या दृष्टीने
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प्रथम टप्प्यात बोवरवली येथील संजय गांधी राष्रीय उद्यान तसेच चंद्रपूर येथे वबबट सफारी स्थापन
करण्याबाबत वनिगय घेण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प अवधक गतीने मागी लावण्याबाबत कायगवाही व्हावी.
त्याचप्रमािे राजयामध्ये रंगीबेरंगी फुलपाखरांच्या अनेक जाती प्रजाती आहेत. फुलपाखरांच्या
रंगीत व मनोहारी पंखामुळे हे वकटक उडताना लहान-थोरांचे लक्ष सहजतेने आकषूगन घेतात.
जैवववववधतेच्या दृष्टीने फुलपाखराचे स्थान अनन्यसाधारि असे आहे.
लेवपडॉप्टे रा हा कीटकांचा एक मोठा गि आहे. पूवीच्या शास्त्रज्ञांनी या गिाचे दोन उपगिांत
ववभाजन केले. त्यांपैकी पवहला गि ऱ्होपॅलोसेरा व दु सरा हेटेरोसेरा. ऱ्होपॅलोसेरात फुलपाखरे व
हेटेरोसेरात पतंगांचा समावेश केला आहे. या वगीकरिामुळे फुलपाखरांना बरेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
फुलपाखरु उद्यान हा पयगटकांच्या आकषगिाचा केंद्र चबदु आहे. चंद्रपूर वजल्हातील ववसापूर येथे प्रस्ताववत
जैवववववधता उद्यानामध्ये फुलपाखरु उद्यान ववकवसत करण्याचे वनयोवजत आहे.
वर नमूद केल्याप्रमािे राष्रीय उद्याने आवि राजयात नव्याने हाती घेण्यात येत असलेली
उद्याने/जैवववववधता उद्याने यांच्या अंतगगत वकती आवि कोित्या वठकािी फुलपाखरु उद्याने तयार करता
येऊ शकतील, यासंदभातील आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजाविी व्हावी.
66)

प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पांतगगत वकमान 50 आसन क्षमतेचे वमनी वथएटर व मावहती केंद्र स्थावपत करिे:राजयामध्ये नामांवकत आवि नावाजलेले असे 6 व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्यावठकािी हजारो पयग टक

भेटी दे त असतात. अशा व्याघ्र प्रकल्पांबाबत नकाशासह आवि िोया वफल्म्सद्वारे मावहती वदल्यास
पयगटकांची उत्सुकता अवधक वाढे ल. त्यातून मौवखक प्रवसध्दीद्वारे ही पयगटन केंद्र अवधक नावारुपाला
येतील. त्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पांच्या वठकािी वकमान 50 आसन क्षमतेचे वथएटर असिे उपयुक्त होईल.
वतथे पयगटकांना संपूिग मावहती दे ता येईल. त्याचप्रमािे अशा व्याघ्र प्रकल्पांसंदभात पुस्तके, वचत्रे,
घडीपुच्स्तका, सीडीज याद्वारे मावहती उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी मावहती केंद्र स्थावपत व्हावे. त्यादृष्टीने
प्रस्ताव तयार करुन त्याची अंमलबजाविी व्हावी.

67)

वसच्ध्दववनायक मंवदराजवळ वृक्ष लागवड आवि संवधगनासंदभात तयार केलेली झाडाची प्रवतकृती
सवग वजल्ह्यांमध्ये प्रवेश करतानाच्या मुख्य मागावर लावण्याबाबत :वसच्ध्दववनायक मंवदरासमोर झाडाची प्रवतकृती तयार करुन त्यावर “झाडे लावा, झाडे जगवा”

असा संदेश ठळक अक्षरात झाडावर वलवहला आहे. झाड स्वत:च जिू बोलते आहे असे त्यातून प्रवतचबवबत
होते. हा संदेश लोकांच्या मनाला तात्काळ वभडिारा आहे. अशा संदेशातून झाडांबिल चटकन प्रेम आवि
आस्था वनमाि होते. वृक्षलागवडीबाबत लोकांमध्ये जनजागृती व लोकवशक्षि होण्यास अशा झाडरुपी
प्रवतकृतीचा खूप पवरिाम होऊ शकतो.
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त्यादृष्टीने वसच्ध्दववनायक मंवदराजवळ वृक्षलागवड आवि संवधगनासंदभात तयार केलेली झाडाची
प्रवतकृती सवग वजल्ह्यांमध्ये प्रवेश करतानाच्या मुख्य मागावर लावण्याबाबत प्रस्ताव तयार करुन शासनाच्या
मान्यतेने सवग संबंवधत अवधकाऱ्यांना कळववण्यात यावे.
68)

महाराष्र खाजगी वने ( संपादन अवधवनयम ), 1975 यात सुधारिा करुन यातील जवमनीत वृक्ष
लागवड करिे चकवा परवडिारी घरे बांधण्यासाठी वापर करता येईल चकवा कसे, याबाबत
तपासिी करिे :राजयातील वनक्षेत्र वाढावे आवि त्यातून पयावरि संतुलन आवि सुरवक्षतता राखली जावी म्हिून

खाजगी जवमनीवरील वनक्षेत्र हे वन ववभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत वर नमूद अवधवनयमांन्वये
शासनाने जािीवपूवक
ग वनिगय घेतला होता. त्यामुळे जवळपास १ लक्ष हेक्टर वनक्षेत्र सध्या वन ववभागाच्या
ताब्यामध्ये आहे. तथावप, कोटाच्या वनिगयाचा अन्वयाथग लावून सदर क्षेत्र पुन्हा मुळ मालकांना परत
करण्याबाबत मागण्या आहे त. परंतु व्यापक वन आवि पयावरिाच्या वहताच्या दृष्टीने सदर जवमनी परत
करिे योग्य होिार नाही. त्याऐवजी खालील पयाय उपलब्ध आहेत :१)

सदर वनक्षेत्र वन ववभागाच्या ताब्यामध्ये राहण्यासाठी ववववध कायदे शीर पयायांचा अवलंब करिे.

२)

उपलब्ध जवमनीवर मोठया प्रमािावर

वृक्ष लागवडीचा कायगक्रम घेिे व हवरत महाराष्राच्या

संकल्पनेस चालना दे िे .
३)

सदर जवमनीवर जनतेसाठी परवडिारी घरे बांधिे.
वर नमूद दोन्ही पयांयाबाबत सखल अभ्यास होवून अचतम धोरि शासनाच्या मान्यतेने ठरवविे
योग्य होईल.

69)

National Geography channel च्या माध्यमातून लोकांना व्याघ्र प्रकल्पाचा एवपसोड तयार
करण्यासाठी प्रोत्साहीत करिेबाबत :नॅशनल वजओग्राफी चॅनलवर जगातील वन आवि वन्यप्रािी यांचे संदभातील अवतशय सुदंर अशा

वफल्म्स दाखववल्या जातात.

हया वफल्म्स पाहिे म्हिजे अवतशय आनंददायी अनुभव असतो.

वनरवनराळया वन्यप्राण्यांचे वनसगगसृष्टीमध्ये येिे, त्यांचा अवधवास, त्यांची वाढ, एकमेकांबिलची ओढ,
अनुववं शक वहन, भक्ष शोधिे, वशकार आवि एकंदरीतच वनामधील वावर व हालचाली यासंदभात
अवतशय सखोल आवि सुक्ष्म वचवत्रकरि दाखववले जाते. त्यामुळे लोकांमध्ये वन्यप्राण्यांच्या एकंदरीतच
जीवन पध्दतीबाबत उत्सुकता वनमाि होते.
राजयामध्ये वनसंपदा आवि वनवैभव ववस्तृत वठकािी पसरले आहे. त्यामध्ये वाघाचा रवहवास
बऱ्याच वठकािी जािवतो. वाघ हया अवतशय सुंदर, आकषगक, डौलदार आवि राजचबडया प्राण्याचे
आकषगि सवगच स्तरावरील लोकांमध्ये आहे. नॅशनल वजओग्राफी चॅनलवर वाघासंदभातील वफल्म्स लोक
41

आवजुगन पाहतात. त्यामुळे वाघांबिलच्या वफल्म्स तयार करण्यासाठी लोकांना ववशेषत: वन्यजीवप्रेमींना
प्रोत्साहन दे िे गरजेचे आहे. जंगलामध्ये राहू न धाडसाने आवि धडाडीने वाघासंदभात शुचटग केलेल्या
वफल्म्स लोकांना पाहता येतील. त्यादृष्टीने कायगवाही करण्यात यावी.
70)

मोराचे कृवत्रम प्रजनन वनयोजन तयार करिे :मोर हा अवतशय सुंदर, आकषगक असा राष्रीय पक्षी म्हिून आपल्याला ज्ञात आहे. मोराचे पंख,

वपसारा आवि नृत्य हे मोठमोठे कवी आवि सावहच्त्यक यांच्या लेखिीचा अववभाजय भाग आहे. तथावप,
मोरांचे प्रजनन कमी झाल्यामुळे हा पक्षी संकटग्रस्त अवस्थेत आहे. मोर पक्षाची संख्या वाढावी त्यासाठी
जाविवपूवक
ग प्रयत्न करिे ही पवरच्स्थतीची वनकड आहे. मोर पक्षी वाचववण्यासाठी हवरयािा, वबहार व
राजस्थान शासनाने बॉम्बे नॅचरल वहस्री सोसायटीच्या सहकायाने कृवत्रम प्रजनन केंद्र सुरु केल्याची
मावहती आहे. त्याच धतीवर महाराष्रात दे खील मोरांची संख्या वाढावी आवि जैवववववधतेमध्ये उच्च स्थान
असलेल्या या पक्षाचे अच्स्तत्व अवधक वाढावे, यासाठी कृवत्रम प्रजनन केंद्र सुरु करण्याबाबत प्रकल्प हाती
घेऊन कायाच्न्वत करण्यात यावा. सदर प्रकल्प राजयात कोठे आवि वकती वठकािी सुरु करता येतील,
याचा दे खील अभ्यास व्हावा.
71)

वनक्षेत्रातून रोजगारववषयक योजना तयार करिे :वन ववभागांतगगत ववववध कामे उदा. वन आवि वनेत्तर जवमनीवर वृक्षारोपि, संरक्षि व संगोपन,

वनसगग/वन पयगटन, वकींग प्लॅन अंतगगत कामे, वन हिीचे सवेक्षि व वसमांकन, जल व मृद संधारि,
सामावजक वनीकरिांतगगत खाजगी आवि सामुवहक जवमनीवर वृक्ष लागवड इत्यादी कामे हाती घेतली
जातात. बहु तांशी कामे ही रोजगार वनर्ममतीशी संबंवधत आहेत. वन आवि इतर भागांमध्ये राहिाऱ्या
जनतेला उपवजववकेची व रोजगाराची साधने वनमाि करुन त्यांची सामावजक आवि आर्मथक उन्नती
साधण्यामध्ये वन ववभागाचा महत्त्वपूिग सहभाग रावहला आहे. तथावप, अद्यापही रोजगार वनर्ममती संदभात
मोठा पल्ला गाठिे शक्य आहे.
गडवचरोली, चंद्रपूर, भंडारा, नंदुरबार इत्यादी 13 आवदवासीबहु ल वजल्ह्यांमध्ये गरीब आवि
ववशेषत: दावरद्र्यरेषेखालील जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देिे अत्यंत आवश्यक आहे.
यामध्ये अगरबत्ती प्रकल्प, हस्तकला वस्तुंना माकेचटग वमळवून दे िे, बांबू उत्पादन, वनौषधी लागवड,
उत्पादन व ववक्री आवि इतर वनावर आधावरत प्रवक्रया उद्योगांद्वारे रोजगार वनर्ममतीस वाव आहे.
त्यादृष्टीने वन ववभागामाफगत रोजगाराच्या कोित्या ववस्तारीत संधी उपलब्ध होऊ शकतात, याचा
अभ्यास करुन त्यानुसार योजना/प्रकल्प हाती घेण्यासंदभात शासन मान्यतेने कायगवाही करण्यात यावी.
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72)

रानभाजी प्रजाती संरक्षि, महत्त्व पुच्स्तका, रानभाजींची लागवड, संशोधन, वववशष्ट मोसमात
येिाऱ्या रानभाजयांची मावहती एकत्र करिे :मानवाच्या सवांगीि व शाश्वत ववकासात जैवववववधतेचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सजीव

सृष्टीतील प्रत्येक घटक एकमेकांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे जैवववववधतेतील प्रत्येक घटकाचे
संरक्षि व संवधगन होिे आवश्यक आहे.
मानवी आहारामध्ये वापरल्या जािाऱ्या बहु तांशी भाजया/वनस्पतींची शेतात लागवड केली जाते.
तथावप, उत्पादनात वाढ होण्यासाठी रासायवनक खते आवि द्रव्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे भाजयांची
नैसर्मगक चव व त्यातून वमळिारी प्रवतकारशक्ती कमी होत चालली असल्याचे वदसते. यासाठी पारंपवरक
भाजी वपकांना पयाय म्हिून रानभाजयांचा ववचार होऊ शकतो. त्यादृष्टीने रानभाजी प्रजातींची लागवड,
संरक्षि, महत्त्व, संशोधन आवि वववशष्ट मोसमात येिाऱ्या रानभाजयांची मावहती संकवलत करिे,
यासंदभातील प्रकल्प हाती वनवित वनष्कषाप्रत येिे गरजेचे आहे.

त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करुन

अंमलबजाविी करण्यात यावा.
73)

मेळघाट व वचखलदरा ववकास :मेळघाट हे भौगोवलक दृष्टीने अत्यंत अवतदु गगम आवि आवदवासी क्षेत्र म्हिून ओळखले जाते. या

भागात वनाची घनता आवि वन, वन्यजीवांची ववववधता अविगनीय अशी आहे. वन ववभागातील अवधकारी/
कमगचाऱ्यांची कायालये तळस्तरापयंत अत्यंत अवघड आवि दु गगम भागात वसलेली आहे त.
रस्त्यांव्यवतवरक्त इतर वठकािी दळिवळिाची मोठी अडचि आहे.

मुख्य

अशा पवरच्स्थतीत आवदवासी

लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दे ण्यात वन ववभाग अग्रेसर आहे. लोकसहभागातून
वनाचे संरक्षि करण्यामध्ये वन ववभाग अवतशय मोलाची भूवमका पार पाडत आहे.
भारत सरकारच्या राष्रीय व्याघ्र संवधगन प्रावधकरिाने (NTCA) मॅनेजमेंट इफेच्क्टव्हनेस
इव्हॅल्युएशन ऑफ टायगर वरझव्हग इन इंवडयाबाबत केलेल्या अभ्यासात राजयातील मेळघाट व्याघ्र
प्रकल्पास “व्हेरी गुड” दजा वमळाला आहे .
त्याचप्रमािे व्याघ्र प्रकल्पांतगगत चांगल्या प्रतीची कामे झाल्याबिल दे शातील चार व्याघ्र राखीवांना
पुरस्कार दे ण्यात आले. यापैकी राजयातील मेळघाट व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील गावांच्या पुनवगसनाबाबत
झालेल्या उत्कृष्ट कामासाठी एनटीसीए कडू न महाराष्राला पावरतोवषक वमळाले. ही बाब वन ववभागाच्या
दृष्टीने भुषिास्पद आहे. तथावप, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतगगत पयगटनववषयक सोयीसुववधांबाबत बराच
मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. वनसगग पयगटनाचा 10 वषाचा आराखडा तयार करुन जनतेच्या सूचनांसाठी
प्रवसध्द केला आहे. त्यावर तातडीने वनिगय होिे अपेवक्षत आहे.
त्याचबरोबर मेळघाट भागातील राखीव क्षेत्रातील गावांचे पुनवगसन, उन्हाळ्यातील पािी टं चाई,
पशुवद्य
ै कीय वचवकत्सालय, वाघ आवि अन्य प्राण्यांची अवैध वशकार, अवैध वृक्षतोड, मानव-वन्यप्रािी
संघषग, आवदवासी आवि वबगर आवदवासींना उपवजववकेची ववस्तृत साधनांची वनर्ममती इत्यादी व अन्य प्रश्न
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आहेत, यांची सोडविूक प्राधान्याने होण्याबाबत वनयोजनपूवक
ग कायगवाही होऊन या भागाचा ववकास
साधण्यास वन ववभागाने आपली महत्त्वपूिग भूवमका पार पाडिे गरजेचे आहे.
वचखलदरा हे थंड हवेचे वठकाि म्हिून जगप्रवसध्द आहे. येथील वनसगग सौंदयग आवि वनवैभव हे
भूरळ पाडिारे आहे. या वठकािच्या भौगोवलक पवरच्स्थतीचा आवि जैवववववधतेचा उपयोग
पयगटनवृध्दीसाठी करण्यास खूप मोठा वाव आहे. त्याचबरोबर वनऔषधी लागवड आवि उत्पादन मोठ्या
प्रमािात वाढवविे शक्य आहे. त्यादृष्टीने कालबध्द पदधतीने ववकास योजना राबववल्यास या भागातील
ववकासासाठी वन ववभागाचा उत्तम हातभार लागू शकेल.
74)

ववभागात वास्तुववशारद सेवा घेण्यासाठी वनयोजन :ववभागांतगगत प्रशासकीय कायालये, ववश्रामगृहे आवि अवधकारी/कमगचारी यांची वनवासस्थाने

यासंदभातील इमारतींचे बांधकाम केले जाते. सध्या असलेल्या इमारती पावहल्या असत्या त्या तेवढ्ा
आकषगक वाटत नाहीत. वनवासस्थानांची रचना दे खील फारशी समाधानकारक नाही. वन ववभागांतगगत
सवगच इमारती ह्या ग्रीन वबल्डींग ह्या संकल्पनेशी सुसंगत असिे गरजेचे आहे. तरच वन आवि पयावरि
याबाबत आपि लोकांमध्ये अवधक चांगला संदेश देऊ शकू. त्यादृष्टीने खाजगी वास्तुववशारदांच्या सेवा
उपलब्ध करुन त्यांच्यामाफगत पयावरिस्नेही इमारतींचे बांधकाम व लॅण्ड स्केचपग उत्तमवरतीने करु शकू.
त्या अनुषंगाने प्रस्ताव ववचारात घेऊन कायगवाही करावी.
75)

ववभागांतगगत न्यायालयीन प्रकरिांचे मुल्यमापन करुन वकती प्रकरिात आपि चजकतो याचा
आढावा घेिे. तसेच न्यायालयीन प्रकरिात उत्तम ववकलांच्या सेवा घेिे :वन ववभागातंगगत कमगचारी/अवधकारी आवि वन आवि सामावजक वनीकरिातील वनमजूर यांच्या

सेवाववषयक आवि ववभागाच्या इतर काही तांवत्रक बाबीं संदभात कामगार न्यायालये, औद्योवगक
न्यायालये, महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरि, मुंबई, औरंगाबाद आवि नागपूर आवि उच्च न्यायालय,
मुंबई, औरंगाबाद आवि नागपूर व सवोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरिे दाखल होत असतात. बहु तांशी
प्रकरिांमध्ये सवचव (वने) हे प्रवतवादी क्र.1 असतात. इतर संबंवधत अवधकारी देखील प्रवतवादी असतात.
न्यायालयीन प्रकरिाबाबत योग्य ती संवद
े नवशलता (sensitivity), तत्परता (promptness)
आवि सावधानता (alertness) क्षेवत्रय कायालयाकडू न अपेवक्षत आहे.

त्यासाठी आपला प्रवतसाद

(Response) बदलिे ही लोकशाही प्रवक्रयेतील महत्वाची बाब आहे. त्यासाठी कायालयीन कामासोबत
न्यायालयीन प्रकरि हे आपल्या कामाचा अववभाजय भाग समजून न्यायालयीन प्रकरिास प्रथम प्राधान्य
दे िे आवश्यक आहे.
न्यायालयीन प्रकरिात आवश्यक त्या कालमयादे त प्रवतज्ञापत्र दाखल करिे आवि सरकारी
ववकलांना प्रकरिाचे योग्य ते वब्रचफग करिे महत्त्वाचे आहे. शासनाची बाजू यावचकेतील / मूळ अजातील
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सवग मुियांचा ववचार करुन न्यायालयामध्ये प्रवतज्ञापत्राद्वारे वस्तुच्स्थतीदशगक, खुलासेवार आवि
भक्कमपिे मांडल्यास त्याचा ववचार वनवितच मा. न्यायालय करते.
सद्य:च्स्थतीत जवळपास 2390 न्यायालयीन प्रकरिे ववववध स्तरावर प्रलंवबत असल्याचे वदसून
येते. आतापयंत दाखल झालेली न्यायालयीन प्रकरिे कोित्या पवरच्स्थतीत दाखल झाली व ती टाळता
येिे शक्य होते काय ? यासंदभात धोरिववषयक बाबी आवि ववभागाकडू न होिारी कायगवाही याबाबत
मुल्यमापन होिे गरजेचे आहे. त्याचप्रमािे आतापयंत दाखल झालेल्या वकती प्रकरिात शासनाच्या बाजुने
वनिगय झाला आवि चकवा वकती प्रकरिी ववरोधी वनकाल झाला, याबाबत दे खील आढावा होिे आवश्यक
आहे.

तरच ववभागाच्या कामवगरीबाबत वस्तुवनष्ठ मुल्यमापन होऊ शकेल.

न्यायालयीन प्रकरिे

हाताळण्याबाबत वन ववभागाच्या वद. 30.4.2015 रोजीच्या पवरपत्रकान्वये सववस्तर सूचना दे ण्यात आल्या
आहेत. न्यायालयीन प्रकरिांबाबत ववभागाची प्रवतमा उच्चस्तरावर राहण्यासाठी त्यानुसार कायगवाही
अपेवक्षत आहे.
त्याचप्रमािे सवग न्यायालयीन प्रकरिात शासनाच्या बाजुने वनिगय होण्यासाठी चांगल्या
ववकलांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्याबाबत फीचे स्वरुप आवि शासनावर येिारा आर्मथक भार याचा
ववचार घेऊन वनिगय अपेवक्षत आहे. त्यादृष्टीने ववभागाने कायगवाही करावी.
76)

झाडे लावण्यासंदभातील जागवतक सवग ववक्रम मोडण्याचे वनयोजन करिे :राजयामधील वनक्षेत्र आवि वृक्षाच्िादन सद्याच्या 20 टक्क्यावरून 33 टक्क्यापयंत नेण्याच्या

दृष्टीने “हवरत महाराष्र” ह्या महत्वकांक्षी कायगक्रमाची राजयात अंमलबजाविी सूरू आहे. इतर काही
राजयामध्ये पावसाळ्यातील एका वदवसात 10 लाखापेक्षा जास्त झाडे लावण्याचा ववक्रम झाला असून
त्याची नोंद वगवनज बुक ऑफ वल्डग रेकॉडग मध्ये झाल्याचे आपल्या सवांच्या वनदशगनास आले आहे.
महाराष्रात दे खील वृक्ष लागवडीसाठी प्रचंड मोठा वाव आहे. राजयामध्ये वन, सामावजक
वनीकरि, कृषी व फलोत्पादन, ग्रामववकास व जलसंधारि, सावगजवनक बांधकाम, जलसंपदा ववभाग,
आवदवासी ववकास, नगर ववकास ववभागांतगगत नगर पावलका व महानगरपावलका, शालेय वशक्षि व उच्च
आवि तंत्र वशक्षि ववभागाअंतगगत शाळा, महाववद्यालये व ववद्यापीठे , खाजगी, सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्था,
खाजगी उद्योजक, रोटरी क्लब इत्यादी आवि आिखी काही संस्थांना या सामावजक कामात समावून घेिे
शक्य आहे.
त्यादृष्टीने सन 2016 मधील पावसाळ्यात वद. 1 जुलै ते 7 जुलै, 2016 या वन महोत्सव
कालावधीमधील आठवया ात कोिताही एक वदवस वनवित करुन त्या वदवशी वकमान 2 कोटी वृक्ष
लागवड करण्याबाबत आराखडा व कृती कायगक्रम तयार करण्याबाबत मा. मंत्री (वने) यांच्याकडे
वद. 29.12.2015 रोजी झालेल्या बैठकीत वनिगय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने या कायगक्रमाचे वनयोजन
करण्याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्र राजय, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली
वद. 8 जानेवारी, 2016 रोजीच्या पत्रान्वये सवमती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच सवमतीच्या
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कामकाजाची रुपरेषा वनवित करण्यात आली आहे. त्यानुसार मा.मंत्री (वने) यांच्याकडे लवकरच
सादरीकरि केले जािार आहे.
राजयात वर नमूद कालावधीमध्ये एका वदवसात वृक्ष लागवडीचा जो ववक्रम केला जाईल, तो
जागवतकस्तरावर दे खील कोिीही तोडू शकिार नाही, अशा पध्दतीने कायगक्रम राबववण्याबाबत वनयोजन
व्हावे.

77)

संजय गांधी राष्रीय उद्यानातील अवतक्रमि केलेल्यांना घरे दे ण्याचा कालबध्द कायगक्रम :संजय गांधी राष्रीय उद्यानातील जवमनीवर अवतक्रमि केलेल्या रवहवाशांपैकी वदनांक 1.1.1995

पूवी पात्र झोपडपट्टीधारकांना पयायी घरे दे ण्याबाबत शासनाने जबाबदारी च्स्वकारली आहे. आतापयंत
जवळपास 11,000 झोपडीधारकांना

पयायी घरे वदली आहेत.

झोपडीधारकांना पयायी घरे द्यावयाची आहेत.

अद्यापही जवळपास 13,000

त्यासंदभातील कालबध्द कायगक्रम आखून त्याची

अंमलबजाविी झाल्यास रवहवाशांचा रोष मावळे ल. तसेच मानव-वन्यप्रािी संघषाची तीव्रता कमी होईल.
त्यादृष्टीने या प्रस्तावाचा ववचार व्हावा.
78) वर क्रेवडटची ( वृक्षगुि/पत ) योजना :राजयामधील वनक्षेत्र वाढववण्याच्या दृष्टीने राजयातील लोकांना योग्य तो वनयतकालीक आर्मथक
मोबदला वमळवून दे वून त्यांनी स्वेच्िे ने आवि स्वयंस्फुतीने वृक्षांचे संरक्षि करण्यासाठी अनुकूल पवरच्स्थती
वनमाि करण्यासाठी वर क्रेवडट ही संकल्पना तयार करण्यात आली आहे.
या अंतगगत वनवडक प्रजातीचे वृक्ष लाविाऱ्या व त्यांचे संवधगन करिाऱ्या व्यक्ती/संस्था
( वृक्षधारक ) यांना प्रत्येक वृक्षाकवरता वृक्षाचे वय वकमान पाच वषे झाल्यानंतर वृक्षगुिांच्या स्वरुपात
वनयतकावलक प्रमािपत्रे प्रदान करिे प्रस्ताववत आहे . सदर वृक्षगुि प्रवक्रया वृक्ष पवरपक्व होईपयंत दर
पाच वषाच्या अंतराने करण्यात येईल. वृक्षपत प्रमािपत्रे ही शेअसगच्या स्वरुपात असतील व त्यांची चकमत
मागिी व पुरवठा या प्रमािात बदलेल.
वरील प्रस्तावावर शासनाचा वनिगय तातडीने व्हावा.
79)

ग्रीन बोनस दे ण्याची योजना :मा.मंत्री (ववत्त, वनयोजन व वने) यांनी राजयातील दु ष्काळी पवरच्स्थती, ववशेषत: मराठवाया ात

वारंवार उदभविाऱ्या टं चाई पवरच्स्थतीवर मात करण्यासाठी उपच्स्थत झालेल्या ववधानसभेतील चचेवर
वद. 22.12.2015 रोजी उत्तर वदले. त्यावेळी मा.मंत्री महोदय यांनी राजयातील जया वजल्ह्यात 33% पेक्षा
जास्त वनक्षेत्र आहे त्या वजल्ह्यांना ग्रीन बोनस वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल, असे सभागृहात
उपच्स्थत झालेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने सभागृहास आिावसत केले.
46

त्या अनुषंगाने ग्रीन बोनस वनधी दे ण्यासाठी कोिते वनकष असावेत आवि त्याचा वववनयोग
कोिकोित्या बाबींसाठी करता येईल, उदा. गौि वनोपजावर प्रवक्रया, रोजगार वनर्ममती व वनक्षेत्रावरील
अवलंवबत्व कमी करिे इत्यावदबाबत धोरिात्मक वनिगय घेिे आवश्यक आहे.

सन 2016 मधील

पावसाळ्यात वद. 1 जुलै ते 7 जुलै या वन महोत्सवाच्या कालावधीतील एका वदवशी 2 कोटीपेक्षा जास्त
रेकॉडग ब्रेचकग वृक्ष लागवड करण्यासंदभात कृती आराखडा बनववण्याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(वन बल प्रमुख), महाराष्र राजय, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली वद. 8.1.2015 रोजीच्या पत्रान्वये सवमती
नेमण्यात आली आहे. या सवमतीकडे ग्रीन बोनसचा ववषय सोपववण्यात आला आहे. त्या सवमतीच्या
वशफारशीनुसार पुढील कायगवाही तातडीने करण्यात यावी.

80) ववववध कंपन्यांच्या CSR वनधीतून वृक्ष लागवडीचा कायगक्रम आखिे :राजयामध्ये जलयुक्त वशवार अवभयानाची अंमलबजाविी करण्यासाठी, ग्रामववकास व
जलसंधारि ववभाग, शासन वनिगय, क्र. जलअ-2014/प्र.क्र.203/जल-7, वद. 05/12/2014 अन्वये
सववस्तर सूचना वनगगवमत करण्यात आल्या आहेत. या शासन वनिगयातील पवरच्िे द क्र. 15 मध्ये जल व
मृदसंधारिाथग टं चाई सदृश पवरच्स्थतीला तोंड दे िेकवरता वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन दे ऊन वृक्ष लागवड
करिेबाबत CSR फंडातून कामे घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. हवरतीकरिाद्वारे पयावरि
आवि आर्मथक पवरच्स्थतीचे सशक्तीकरि करण्याचा उिेश आहे.
या प्रस्तावांतगगत वत्रसदस्यीय करारनामा करुन वृक्ष लागवड कायगक्रम राबवावयाचा आहे. त्या
दृष्टीने राजयामध्ये कोित्या भागामध्ये आवि वकती क्षेत्रात वृक्ष लागवड करिे शक्य आहे यासंदभात मावहती
संकवलत करुन त्यानुसार कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर आराखया ाची कालबध्दवरतीने
अंमलबजाविी व्हावी.

81) गोंडवाना ववद्यापीठात वन ववभाग अभ्यासक्रमाचा ववचार करिे :आवदवासी, नक्षलग्रस्त, दु गगम आवि अवतदु गगम भागामध्ये उच्च वशक्षिाच्या आवि संशोधनाच्या
सोयी-सुववधा उपलब्ध होण्यासाठी गडवचरोली येथे गोंडवाना ववद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे .
ववद्यापीठाचे कायगक्षत्र
े चंद्रपूर आवि गडवचरोली वजल्हे आहेत. या वजल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे ४५% आवि
७८% इतकी वनाचे प्रमाि आहे. जैवववववधतेचा प्रंचड मोठा वारसा या भागास लाभला आहे. वन आवि
वन्यजीव यांच्यातील ववववधता मोठ्या प्रमािात या भागात वदसून येते.

त्यामुळे वन, वन्यजीव,

जैवववववधता, सामावजक वनीकरि आवि पयावरि यासंदभातील अभ्यास आवि संशोधन करण्यासाठी
ववद्याथांना खूप वाव आहे.
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उपरोक्त बाबी लक्षात घेता गोंडवाना ववद्यापीठामध्ये वन ववभागासंदभात अभ्यासक्रम सुरु केल्यास
राजयाच्यादृष्टीने खुप फायदयाचे ठरेल. त्याअनुषंगाने प्रस्ताव उच्च व तंत्रवशक्षि ववभागाकडे मान्यतेसाठी
सादर करण्यात यावा. शासनाची अंवतम मान्यता वमळण्यासाठी जातीने प्रयत्न व्हावेत.
82) महाबळे िर येथील पोलो ग्राऊंडचा ववकास व आंतरराष्रीय स्पधांचे आयोजन करिे :वन ववभागाच्या अखत्याऱ्यात महाबळे िर येथील बॉम्बे पॉईंट जवळ पोलो ग्राऊंड हे पयगटकांच्या
आकषगिाचे केंद्र आहे.

त्यावठकािी वनसगग आवि व्याघ्र पायवाटे व्दारे दू रपयंत चालू शकिाऱ्या

वनसगगप्रेमींना येथे पोहचता येते. बॉम्बे पॉईंट जवळ वनसगग सावनध्यात सुयास्ताचे आगळे वग
े ळे दशगन घेता
येते.

हा अनुभव पयगटकांसाठी पवगिी समजली जाते.
सदर पोलो ग्राऊंडवर पुवी खाजगी घोडे स्वारांच्या मदतीने रपेट मारता येत होती. तथावप, आता

येथील सवग उपक्रम बंद झाले आहेत. पोलो ग्राऊंड उत्तमवरतीने ववकवसत केल्यास तेथे पयगटन केंद्र म्हिून
नावारूपास येईल. महाबळे िरमध्ये दरवषी दे श ववदे शातील लाखो पयगटक येत असतात. पयगटकांनी
पोलो ग्राऊंडला भेट वदल्यास वन खात्यास महसूल वमळे लच पि त्याचबरोबर स्थावनक लोकांना ववशेषत:
तरुिांना गाईड म्हिून इतर बाबींमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
वरील बाबी ववचारात घेवून पोलो ग्राऊंडचा पयगटन केंद्र म्हिून ववकास करण्यासाठी तज्ञ
व्यक्तींमाफगत अभ्यास व्हावा आवि त्यांनंतर सदर केंद्र ववकवसत करण्यासाठी वनयोजन आराखडा तयार
करून अंमलबजाविी व्हावी. त्याचबरोबर या वठकािी आंतरराष्रीय स्पधांचे आयोजन करण्याबाबत आवि
मा. राजयपाल यांच्याकडे वदनांक 30.11.2015 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पोलो ग्राऊंड संदभात
घेतलेल्या वनिगयांबाबत लवकरात लवकर कायगवाही व्हावी.
83) पविम घाट ववकासाची योजना व पयगटन ववकास :पविम घाट क्षेत्र हे वन, वन्यजीव आवि जैवववववधतेच्या दृष्टीने अवतशय संवद
े नवशल क्षेत्र म्हिून
ओळखले जाते. तसेच जगातील जगातील सवात जास्त जैवववववधता असिाऱ्या जागांपैकी पविम घाट
हे एक वठकाि आहे. इथे ५००० पेक्षा जास्त फुलझाडे , १३९ प्राण्यांच्या जाती, ५०८ पक्ष्यांच्या जाती व १७९
उभयचर प्राण्यांच्या जाती आढळतात. माथेरान, लोिावळा, खंडाळा, महाबळे िर पाचगिी, अंबोली घाट
या सारख्या महत्त्वाच्या पयगटन स्थळांचा समावेश आहे. पावसाळ्यात पविम घाटाचे सौंदयग वाढववण्यास
कारिीभूत घटक म्हिजे प्रेक्षिीय धबधबे आवि पयगटन स्थळे .
वन ववभागांतगगत वन आवि पयगटन स्थळे ववकवसत करण्यास खूप मोठा वाव आहे. येथील
जैवववववधतेमध्ये दे श-ववदे शातील पयगटकांना आकर्मषत करण्यासाठी पयगटन स्थळांवर उत्तम सोयी-सुववधा
वनमाि झाल्यास त्याचा राजयाला खूप फायदा होईल. तसेच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या उभारिी आवि
ववकासामध्ये येिारे अडथळे आवि समस्या दू र करुन तो प्रकल्प वेगाने कायाच्न्वत करण्यासाठी वचकाटीने
प्रयत्न होिे गरजेचे आहे.
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राजयातील पविम घाट क्षेत्रातील पवर-संवद
े नाशील ( Eco-Sensitive Zone ) क्षेत्राची वसमा
डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चस्तरीय कायगगटाच्या अहवालात नमूद केलेल्या
वशफारशीनुसार अवधसूवचत करावयाची आहे.

तथावप,

अशावरतीने कायगवाही करण्यापूवी महसूल

ववभागाच्या वदनांक 4.06.2014 रोजीच्या शासन वनिगयान्वये गाववनहाय सवमत्या व राजयस्तरीय सवमती
गठीत करण्यात आली. त्याअनुषंगाने गावस्तरीय सवमत्यांच्या अहवालानुसार राजयस्तरीय कवमटीने
केलेल्या वशफारशीनुसार कस्तुरीरंगन सवमतीने वनवित केलेल्या पवर-संवद
े नशील क्षेत्रात काही बदल
संभवत आहे . त्यानुसार क्षेत्र वनविती करण्याबाबत केंद्र शासनास वद. 7.09.2015 रोजीच्या पत्रानुसार
प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावाचा दे खील पाठपूरावा होवून अंवतम वनिगय केंद्र शासनाकडू न
वमळण्याबाबत कायगवाही व्हावी.
त्याचप्रमािे वन ववभागामाफगत पविम घाट ववकासाच्या दृष्टीने कोित्या घटकांचा समावेश करता
येईल, याचा अभ्यास करुन आराखडा हा पयगटन ववकासासह तयार करावा व त्याची अंमलबजाविी
करण्यात यावी.
84) वन जवमनीवर अवतक्रमि होऊ नये म्हिून वनयम आवि कायदयात बदल करण्यासंदभात
अभ्यास होिे :शहरी आवि ग्रामीि भागाच्या जवळपास असिाऱ्या वनक्षेत्रातील वन जवमनीवर होिारे
अवतक्रमि ही मोठी समस्या ववभागाला भेडसावत आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास वन
आवि वनसगगसंपदे चे प्रमाि कमी होत राहील. वनाजवळ जेवढे रवहवाशी क्षेत्र जास्त तेवढी वन्यजीवांची
नैसर्मगक अन्न साखळी बावधत होते. त्याचबरोबर वनाशेजारील लोकांचे वनावरील अवलंवबत्व वाढत
जाते. त्यातून जैवववववधतेला मोठा धोका संभवतो. अशा भागात ववववध कारिांमुळे प्रदु षि वाढल्यामुळे
पयावरिाची सुरवक्षतता दे खील प्रभाववत होते.
सध्या अच्स्तत्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये काही त्रृटी व कमतरता असल्यामुळे अवतक्रमि
धारकांना सक्षम प्रावधकाऱ्यांकडू न आवि न्यायालयाकडू न जबर वशक्षा होत नाही. त्यामुळे वनक्षेत्रावर
अवतक्रमि करण्याच्या घटना वाढत जात असल्याच्या वदसून येतात.

यावर प्रभावी उपाययोजना

करण्यासाठी प्रस्तावपत कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारिा, भर चकवा नवीन तरतूदी समाववष्ट करिे ही
पवरच्स्थतीची गरज आहे. त्यानुसार अभ्यास हाती घ्यावा. आवश्यकता वाटल्यास या क्षेत्रातील तज्ञ आवि
अनुभवी लोकांची सवमती स्थापन करण्यात यावी. सदर अभ्यास पुढच्या तीन मवहन्याच्या कालावधीत पूिग
करुन शासनास वशफारशी सादर कराव्यात. शासनाने त्यावर दोन मवहन्याच्या काळात वनिगय घ्यावा.
85) कॉफी टे बल पुस्तक तयार करुन सवग पंचतारांवकत हॉटे लमध्ये ववक्रीची व्यवस्था करिे :राजयातील अभयारण्ये, राखीव क्षेत्र आवि व्याघ्र प्रकल्प या संदभात उत्तम, आकषगक आवि सुंदर
िायावचत्रांसह कॉफी टे बल बुक तयार करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे ववमोचन व्याघ्र वदनावनवमत्त
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मंत्रालयामध्ये वदनांक 4.08.2015 रोजी झालेल्या कायगक्रमाच्यावेळी मा. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात
आले. सदर पुस्तकाबिल अत्यंत चांगल्या प्रवतवक्रया लोकांकडू न आल्या आहेत. हे पुस्तक कायमस्वरुपी
संग्रही ठे वण्यासाठी लोक तयार होतील.
सदर कॉफी टे बल बुक पंचतारावकत हॉटे लमध्ये ठे वल्यास दे शी ववदे शी पयगटकांना राजयातील
वनवैभव, वनसगगसंपदा आवि जैवववववधतेबाबत उत्तम मावहती वमळू शकेल. त्यातून पयगटन क्षेत्राला चालना
वमळे ल. त्याचबरोबर राजयातील वनक्षेत्राचा मोठा प्रसार आवि प्रचार होण्यास मदत होईल. त्याअनुषंगाने
या पुस्तकाच्या जास्तीत जास्त प्रती काढू न पंचतावरक हॉटे लमध्ये वववक्रसाठी ठे वण्यात याव्यात.
86)

वन ववभागाची वनयतकावलके ( Publication ) याचा आढावा घेवून त्याची प्रवसध्दी योजना :वन व सामावजक वनीकरिांतगगत मुख्य आवि क्षेत्रीय कायालयांकडू न वन, वन्यजीव,

जैवववववधता आवि पयावरि यासंदभात वेगवेगळया ववषयांवर वनयतकावलके, पच्ब्लकेशन्स आवि
इतर

प्रवसध्दी

सावहत्य

तयार

केले

जाते.

त्यामध्ये

ई-पवत्रका,

एनजीसी

टाईम्स

( National Green Corps Times ), सहयाद्री वाता, सहयाद्री जनवाता, मेल व्याघ्र इत्यादीचा अंतभाव
आहे. अशा वनयतकावलकांच्या संख्येमध्ये आिखी वाढ होिे अपेवक्षत आहे.
तथावप, वर नमूद सावहत्याचा व्यापक प्रवसध्दी आवि ववस्तारासाठी उपयोग होिे गरजेचे
आहे . लोकांपयंत हे सावहत्य पोहचिे अपेवक्षत आहे. तरच वन आवि वन्यजीव क्षेत्राबाबत लोकजागृती,
प्रबोधन आवि वशक्षि होण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने वनरवनराळया कायालयांनी तयार केलेली
वनयतकावलके आवि पच्ब्लकेशन्स वन ववभागांतगगत पुिे आवि नागपूर येथील प्रवसध्दी व ववस्तार
ववभागाकडे आवजुगन पाठवाववत. प्रवसध्दी ववभागाने हे सावहत्य वनरवनराळया कायगक्रमांच्या स्थळी
महत्वाची वठकािे, पयगटन स्थळे , पंचताराचकत हॉटे ल्स इत्यादी व अन्य वठकािी प्रवसध्दी व ववक्रीसाठी
ठे वावीत.

87)

वन ववभाग पच्ब्लवसटी प्लॅनचा वेळोवेळी आढावा व त्यात नाववन्यपूिग संकल्पनांद्वारे प्रवसध्दी :वन ववभागाचे प्रवसध्दी व मावहती शाखा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामावजक

वनीकरि संचालनालय, पुिे यांच्या अवधपत्याखाली आिण्याबाबत वद. 16.07.2015 रोजीच्या शासन
वनिगयान्वये आदे श वनगगवमत केले आहेत. त्यामुळे प्रवसध्दी व ववस्तार कायगक्रमाचे काम अवधक व्यापक
आवि गवतवशल करण्याचा प्रयत्न आहे. वन आवि सामावजक वनीकरािांतगगत वेगवेगळया ववषयांवरील
मावहती जनतेपयंत मोठया प्रमािात पोहचवविे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने प्रवसध्दी आवि ववस्तार
कायगक्रमाचा कालबध्द आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजाविी करिे अपेवक्षत आहे.
प्रवसध्दी आवि ववस्तार कायगक्रमांतगगत नवीन संकल्पना, नाववण्यपूिग ववचार, सजगनवशलता
(Creativity), कलात्मकता आवि आधुवनक तंत्राचा वापर होिे आवश्यक आहे. त्यासाठी खाजगी जावहरात
एजन्सी, सल्लागार आवि या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांच्या सहाय्याने प्रवसध्दी संदभातील आराखडा तयार
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करण्यात यावा. सदर आराखडयाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. त्यात पवरच्स्थतीनुरुप सुधारिा
व्हावी.
88)

ग्रीन आमी संकल्पना ववकसीत करिे :-

वने, वन्यप्रािी, जैवववववधता, वनसंपदे चे व पयावरिाचे रक्षि व संवधगन याबाबत शालेय
ववद्याथ्यांना संस्कारक्षम वयात जािीव व आवड वनमाि होण्यासाठी प्रयत्न होिे गरजेचे आहे.
वन ववभागाच्या पुढाकाराने शालेय वशक्षि ववभागाने वद. 15.7.2015 रोजीच्या शासन आदे शान्वये
वृक्षारोपि आवि पयावरि रक्षक सेना स्थावपत करण्याबाबत वनिगय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या राष्रीय
हवरत सेना शाळांच्या धतीवर प्रत्येक शाळे त वकमान १० ववद्याथी/ववद्याथींनीचा गट “पयावरि रक्षक सेना”
(Green Army) म्हिून तयार करण्याबाबत सूचना वदल्या आहेत.

त्यामध्ये एक ववद्याथी/ववद्याथीनी

गटप्रमुख राहील. या ववद्याथी/ववद्याथीनींना वनसंपदे चे आवि पयावरिाचे रक्षि, संवधगन यासाठी प्रवशवक्षत
व प्रोत्सावहत करण्यात यावयाचे आहे .
या योजनेचा भाग म्हिून तालूका, वजल्हा व ववभाग स्तरावर, वनबंधस्पधा/वचत्रकलास्पधा/
िायावचत्रस्पधा/ वक्तृत्व स्पधा घेवून बवक्षसे दे ण्याबाबत सूचना आहेत.
वरील प्रयत्नांचा भाग म्हिून पवहल्या टप्प्यात वद. 15 ऑगस्ट, 2015 रोजी जवळपास 30,000
शाळांमध्ये 6 लाख वृक्षांची लागवड करण्यात आली. तसेच या शाळांमध्ये 28,375 “पयावरि रक्षक
सेना” स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
वरील कायगक्रमाची व्याप्ती सन 2016 पासून आिखी मोठ्या प्रमािात वाढववण्यासाठी आवि
मोठ्या संख्येने पयावरि रक्षक सेना (हवरत रक्षक सेना) स्थावपत करण्याबाबत कालबध्द कायगक्रम तयार
करुन कायाच्न्वत व्हावा.
89)

वन ववभागात नाववन्यपूिग संकल्पनांसाठी इच्िू क अवधकारी/कमगचारी/वनक्षेत्रात काम
करिाऱ्या व्यक्ती यांची वटम करुन त्यांच्याकडू न सूचना घ्याव्यात :एकववसाव्या गवतमान शतकात यश वमळववण्यासाठी कमगचारी आवि अवधकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक

ववचारधारा रुजवविे आवश्यक आहे. लोकांना तत्पर आवि दजेदार सेवच
े ी अपेक्षा आहे. लोकांच्या आशा
आवि आकांक्षामुळे बहु तांशी कामांमध्ये ज्ञानाचा वापर वाढिार आहे. त्यामुळे कामात नवनवीन कल्पनांचा
वापर करिे आवश्यक आहे. प्रचंड मोठी मावहतीची भांडारे हाताळिे ही पवरच्स्थतीची गरज आहे. त्यातून
वनमाि होिाऱ्या वनष्कषाचा वापर दै नंवदन कामात करावा लागिार आहे. त्यासाठी कमगचारी/अवधकारी
यांच्यामध्ये कामाप्रती वनष्ठा आवि उत्तम क्षमतांचा ववकास झाला तर नव्या शतकाने उभी केलेली
आव्हानात्मक आवि स्पधात्मक पवरच्स्थतीस आपि खात्रीने तोंड दे ऊ शकू.
वन आवि सामावजक वनीकरि या क्षेत्रामध्ये सजगनवशलतेला (Crativity) खूप मोठा वाव आहे .
उपरोक्त

बाबींचा

ववचार

केला

करता

वन

ववभागात

नाववन्यपूिग

संकल्पनांसाठी

इच्िू क
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अवधकारी/कमगचारी व वनक्षेत्रात काम करिाऱ्या व्यक्ती यांची वटम करुन त्यांच्याकडू न सूचना घेिे
उपयुक्त राहील. त्यातून नवीन संकल्पना आवि ववचार समोर येतील. त्याचा उपयोग ववभागाचे काम
गवतमान आवि कायगक्षम करण्यासाठी होईल. त्यादृष्टीने कायगवाही होईल.
90)

वन

पयगटनस्थळे

यांचा

रेंजवनहाय

आढावा

घेवून

त्यांचा

ववकास

करण्याचा

कालबध्द कायगक्रम :राजयातील ववववध भागात वनसगगसौंदयाने नटलेली अनेक पयगटन स्थळे आहेत. वतथे उत्तम
सोयी-सुववधा वनमाि करुन ववकास केल्यास अनेक पयगटक अशा वठकािी आकर्मषत होतील. राजयाचे
नाव सवगदूर पसरले जाईल. महसूल व रोजगार वनर्ममतीमध्ये याचा प्रंचड फायदा राजयाला होईल.
त्यासाठी राजयातील प्रत्येक रेंजमध्ये कुठे पयगटन स्थळे ववकवसत करण्यास वाव आहे याची स्थळवनविती
होिे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक रेंजवनहाय अच्स्तत्वातील पयगटन स्थळे आवि नव्याने वनवित झालेली
पयगटन स्थळे यांचा टप्याटप्याने ववकास करण्याबाबत कालबध्द कायगक्रम हाती घेवून कायाच्न्वत करण्यात
यावा.
91)

वन, वन्यप्रािी, जैवववववधता व सामावजक वनीकरि यासंदभांतील महत्व जनतेसमोर येण्यासाठी
मोटारसायकल/सायकल वरून राजय,दे श आवि ववदे श स्तरावर प्रवास करिाऱ्या व्यक्तींना
प्रोत्साहन दे िे :राजयातील आवि दे शातील वनसगग, वन व पयावरि प्रेमी आवि हरहु न्नरी अशा व्यक्ती िं द म्हिून

वेगवेगळया पयगटन आवि धार्ममक स्थळांना भेटी दे त असतात. काही लोक गटा - गटाने चकवा समुहाने
असा खूप लांबचा प्रवास करत असतात. राजयातील महत्वाचे व्याघ्र प्रकल्प, राष्रीय उद्याने आवि संरवक्षत
क्षेत्रांमधील पयगटन स्थळांना आवजुगन भेटी दे तात.

त्यावशवाय दे शामध्ये

उदा. श्रीनगर, लेह,

मानससरोवर, हवरव्दार, ऋषीकेश, चारधाम, कन्याकुमारी, मध्य भारत आवि पुवाचंल प्रदे श इत्यादी
वठकािी भेटी दे तात.
अशा व्यक्तींना वर नमूद केलेल्या बाबींसंदभांत प्रवसध्दी करण्यासाठी प्रोत्सावहत करता येऊ
शकेल. त्यासाठी त्यांना वन्यजींव आवि दु र्ममळ पशु पक्षी यांची िायावचत्रे असलेले पेहराव (Dress) वन
ववभागामाफगत चकवा या क्षेत्रात काम करिाऱ्या सेवाभावी संस्थांमाफगत दे ण्यात यावेत. (उदा. वाघ, चसह,
इत्यांदी). तसेच अशा प्रवासाच्या मागगस्थ वठकािी असलेल्या वनववभागाच्या ववश्रामगृहात त्यांना काही
काळा वास्तव्य करण्यासाठी सहाय्य करावे. इतर राजयात वन ववभागाच्या ववश्रामगृहात त्यांना वास्तव्य
करण्यासाठी तेथील व्यवस्थापनाशी संपकग साधून मदत करता येईल. जेिेकरुन त्यांचा प्रवास सुखकारक
आवि आल्हाददायी होवू शकेल. त्यादृष्टीने धोरिात्मक वनिगय घेवून क्षेत्रीय अवधकाऱ्यांना कळववण्यात
यावे.
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92)

राजयातील उत्तम वन आवि पयगटन स्थळांच्या वठकािी सहली आयोवजत करिे:राजयाला उत्तम असे वनवैभव आवि वनसगगसंपदा लाभलेली आहे. अशा वठकािी जास्तीत जास्त

लोकांनी भेटी वदल्यास ती वठकािे पयगटन स्थळे म्हिून अवधक नावारूपाला येवू शकतात. त्यातून राजयाचे
महसूली उत्पन्न तर वाढे लच पि त्याच बरोबर तरूिांना आवि स्थावनक लोकांना रोजगाराच्या ववववध संधी
उपलब्ध होतील. राजयाच्या ववकासाला व प्रगतीला त्यातून हातभार लागेल.
त्यासाठी राजयातील उद्योगपती,पत्रकार आवि मान्यवर व्यक्ती यांच्या सहली वन , अभयारण्ये व
व्याघ्र प्रकल्पांच्या वठकािी वन ववभागामाफगत आयोवजत करिे योग्य रावहल. डे क्कन ओवडसी सारख्या
रेल्वेव्दारे अशा मान्यवरांना जवळच्या रेल्वे स्टे शनपयंत नेता येईल. तेथून बसेसव्दारे पयगटनस्थळांपयंत
प्रवास करता येईल. उदा. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, कास पठार इत्यादी त्यातून अशा पयगटन स्थळांचा
अवधक ववकास होण्यास मदत होईल.
उपरोक्त बाबी लक्षात घेता या संदभात धोरिात्मक वनिगय घेवून अंमलबजाविी व्हावी.
93) ताडोबा - अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आवि इतर अभयारण्ये आवि राष्रीय उद्याने यामधील अंतगगत
रस्ते उत्तम दजाचे तयार करिे :राजयामध्ये एंकदर ५७ राष्रीय उद्याने आवि अभयारण्ये आहेत. यावठकािी दे शी ववदे शी पयगटक
मोठया संख्येने येत असतात. यावठकािचे अंतगगत रस्ते पारंपावरक पध्दतीने वसमेंटचे चकवा डांबरीकरिाने
तयार केलेले आहेत. सदर रस्ते आधुवनक तंत्रज्ञान आवि वसमेंट व डांबर यांचा वापर न करता अन्य
पयावरि पूरक सावहत्य आवि सामुग्री वापरून आवतशय सुबक, गुळगुळीत आवि उत्तम दजाचे तयार
करता येवू शकतात. त्यासाठी आंतरराष्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आवि
मावहती घेवून त्याप्रमािे आपल्या राजयात दे खील असे रस्ते बनवविे आवश्यक आहे.
पयगटकांना नाववन्यपूिग बाबी वनदशगनास आल्यास वतकडे ते आकर्मषत होतात. त्यासाठी वन
ववभागांतगगत उत्तम वन, वन्यजीव आवि वनसगग पयगटनस्थळी सतत काही ना काही आकषगक गोष्टीचीं
वनर्ममती होिे गरजेचे आहे . प्रत्येक बाबतीत सजगनशीलता (creativity) वदसावी. तरच पयगटक वतकडे
वळण्यास तयार होतात.
वरील बाबींचा ववचार करुन वन ववभागांतगगत वेगवेगळया वठकािचे रस्ते वनर्ममतीबाबत धोरि
ठरवून अंमलबजाविी व्हावी.
94)

वन ववभागांतगगत अभयारण्ये, राष्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प आवि महत्वाची वने व वनसगग

पयगटन

केंद्र दशगवविारे मावहती फलक (Signage Boards) अत्यंत आकषगकवरत्या लाविेबाबत:-

दे शी ववदे शी पयगटकांना एखाद्या वन/ वनसगग पयगटनाच्या वठकािी सहजतेने येण्यासाठी
महत्वाच्या वठकािी वदशादशगक वचन्हे आवि मावहती फलक लावलेले असिे अत्यंत गरजेचे आहे. मावहती
फलकांवर वाघ, चसह आवि इतर वन्यप्राण्यांचे वेगवेगळया पोझमधील िायावचत्रे ठे विे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर वन आवि पयगटन केंद्रांची रंगीत ववशेषत: वहरवागार प्रदे शाची प्रवचती दे िारी िायावचत्रे
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लाविे योग्य राहते. त्यातून पयगटकांची उत्सुकता तािली जाते. अशा स्थळांना भेटी दे ण्यासाठी मौखीक
प्रवसध्दी होत जाते. त्यातून वन व वनसगग पयगटन क्षेत्राकडे वन आवि वनसगगप्रेमी आकर्मषत होतात. त्यामुळे
पयगटन क्षेत्राचा ववस्तार होण्यास आपोआप मदत होते.
वरील बाबी ववचारात घेवून यासंदभात वनवित धोरि आवि वनकष ठरवून त्याची
अंमलबजाविी तातडीने होईल यादृष्टीने कायगवाही करावी.
95) कारवान टू वरझम (Caravan Tourism) :कारवान टु वरझमच्या धतीवर राजयामध्ये दे खील वन व वनसगग पयगटन ववकासास गती आवि
चालना वमळावी म्हिून त्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा व शासन मान्यतेने यासंदभातील
मागगदशगक सूचना व वनकष वनवित करण्यात यावे आवि त्याप्रमािे कायगवाही व्हावी.
96) कृवष वावनकी क्षेत्रावर ( Field of Agro Forestry ) भर दे िे :राजयातील वनक्षेत्र आवि वृक्षाच्िादन वाढववण्यासाठी आवि त्यातून शेतकऱ्यांना शेती उत्पादन
वाढवून रोजगार वनर्ममती करण्याच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कृषी वावनकी हा उत्तम पयाय आहे. अशा
कायगक्रमातून नावपक, पािथळ, क्षारयुक्त, हलक्या प्रवतची आवि अवषगिप्रवि भागातील शेतीची
उत्पादकता वाढवून आर्मथकदृष्टया तेथील शेतकऱ्यांना सक्षम बनववण्याच्या वदशेने या कायगक्रमाद्वारे
मागगक्रमि करता येवू शकेल. वपक उत्पादनाबरोबरच वृक्षांपासून चारा, लाकूड आवि गौि वनौपज असा
दु हेरी फायदा वमळवविे शक्य आहे.
सबब कृषी वावनकी कायगक्रमाबाबत सध्याचे धोरि, राजय आवि केंद्र शासनाच्या मागगदशगक सुचना
आवि अंमलबजाविी बाबत येिाऱ्या अडचिी व त्रुटी यांचा अभ्यास करुन सुधारीत मागगदशगक सुचना आवि
वनकष वनवित करण्याबाबत तातडीने कायगवाही व्हावी.

97) राजयातील संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांचे कायगक्षमतेबाबत वनकष ( Performance Indicators)
ठरवून वगीकरि करण्याबाबत :राजयातील वनक्षेत्रालगतच्या जवळपास 15,500 गावांमध्ये लोकसहभागाद्वारे वन आवि वन्यजीव
यांच्या संरक्षि व संवध
ग नासाठी आवि वनक्षेत्र व वृक्षाच्िादन वाढववण्याच्या दृष्टीने संयुक्त वन व्यवस्थापन
सवमत्या/गाव पवरच्स्थतीकीय सवमत्या कायगरत आहेत. या सवमत्यांच्या कामकाजाबाबत कायगक्षमतेचे काही
वनकष वववहत करून त्यांचे अ (चांगला), ब (सवगसाधारि) आवि क (सवगसाधारि पेक्षा कमी ) या
वगगवारीमध्ये वगीकरि होिे आवश्यक आहे.
असे वगीकरि झाल्यास संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांना ते करीत असलेल्या कामाचा दजा
आवि गुिवत्ता कोित्या स्तरावर आहे, हे वेळोवेळी कळू शकेल. तसेच कामामध्ये असलेल्या उविवा व
त्रुटी दू र करण्यासाठी वाव राहील. त्याचबरोबर संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांना आपापसात स्पधा
करुन आवि चुरस वनमाि होवून उत्तम काम जनतेसमोर येवू दे ण्यास संधी राहील.
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उपरोक्त बाबी ववचारात घेवून सध्या अच्स्तत्वात असलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन सवमत्यांच्या
वगीकरिाची कायगवाही येत्या २ मवहन्यात पूिग करण्यात यावी. त्याचबरोबर अशा वगीकरिानंतर जया
सवमत्यांचे कामकाज सवगसाधारि चकवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा सवमत्यांच्या कामकाजामध्ये सुधारिा
घडवून आिण्यासाठी उपाययोजना करुन अशा सवमत्या “चांगल्या” ( अ ) प्रवगात येण्यासाठी पुढील
६ मवहन्यात कायगवाही पूिग करावी.
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इतकी प्रलंवबत आहेत. त्यामध्ये २

वषावरील प्रकरिे 230 इतकी आहेत. यातील बहु तांशी प्रकरिे क्षेवत्रय स्तरावर मुख्य वनसंरक्षक
(प्रादे वशक) यांच्याकडे प्रवक्रयेखाली आहेत. या सवग प्रकरिावर वनयमानुसार वववहत कालावधीत वनिगय
होिे अपेवक्षत आहे. तरच कमगचारी/अवधकारी यांच्या पदोन्नत्या, सेवावनवृत्ती प्रकरिे आवि अन्य बाबींवर
पवरिाम होिार नाही.

वषानुवषग प्रकरिे सुरु रावहल्यास ववभागाचा अमुल्य वेळ त्यामध्ये जातो.

धोरिात्मक आवि ववकासात्मक बाबींकडे कमी वेळ वदला जातो. गतीमान आवि उत्तम प्रशासनाच्यादृष्टीने
ही बाब खवचतच योग्य नाही.
वरील पवरच्स्थती पहाता ववभागीय चौकशी प्रकरिांवर ववशेषत: २ वषावरी प्रलंवबत प्रकरिे
कालबध्द पध्दतीने वनयोजन करुन त्यांचा वनपटारा करण्याबाबत कायगवाही व्हावी.

99) कायगआयोजना ( Working Plan ) अदयावत करिे :वनाचे शास्त्रोक्त्ा पध्दतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी कायगआयोजना हा महत्वाचा घटक आहे.
वनक्षेत्रातील वृक्षलागवड, झाडांची पाडिी, नैसर्मगक आवि कृवत्रम वनाची पूनगवनर्ममती आवि त्याअनुषंगीक
रोपवाटीकांची वनर्ममती ही कायगआयोजना प्रमािे अपेवक्षत आहे. वन उत्पादन वाढववण्याच्या दृष्टीने आवि
सवग वन उत्पादनाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन हे दे खील कायगआयोजना प्रमािे करावयाचे आहे.
सबब जया कायगआयोजनाचा कालावधी संपला आहे ते नव्याने तयार करण्याबाबत तात्काळ
कायगवाही व्हावी.

तसेच जयांचा कालावधी जवळपास संपत आला आहे ते दे खील नव्याने तयार

करण्याबाबत प्रवक्रया तातडीने सुरु करावी.

तसेच संबंवधत प्रस्तावांना केंद्र शासनाची परवानगी

घेण्याबाबत दे खील प्रवक्रया गतीमान व्हावी.
संरवक्षत क्षेत्र, राखीव क्षेत्र आवि पवडक क्षेत्राबिलची मावहती महाराष्र राजय वरमोट सेक्न्सग
एजन्सी, नागपूर यांच्याकडू न संबंवधत मुख्य वनसंरक्षक यांनी घ्यावी. सदर मावहती कायगआयोजन तयार
करिाऱ्या अवधकाऱ्यांना पुरवावी. जेिेकरुन कायगआयोजना अचूकवरत्या तयार करण्यास मदत होईल.
**************
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