
 

 

अनसुचूित के्षत्रातील  (पेसा) बाांब ू कापणी व 
चवक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत चनणणय घेण्यासाठी ग्रामसभा 
आयोचित करुन योग्य तो चनणणय घेणेबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 
शासन वनणणय क्रमाांकः पेसा-2012 / प्र.क्र.65/पांरा-2 

25, बाांधकाम भवन, मर्णबान रोड 
फोर्ण, मुांबई-400 001 

तारीख: 31  मािण  2015. 

प्रस्तािना : 
       अनुसूवित(पेसा) क्षते्रातील आवदिासींच्या वहताच्या ि कल्याणाच्या दृष्ट्टीने मा.राज्यपाल 

महोदयाांनी वद.19.8.2014 रोजीच्या अवधसुिनेअन्िये महाराष्ट्र िन उत्पादन (मालकी हककाांिे 
हस्ताांतरण) अवधवनयम, 1997 मध्ये सुधारणा केली असुन त्यानूसार अनुसूवित क्षते्रात गौण 
िनउपजाांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामध्ये “बाांबूिा “ समािशे केला आहे. त्यानुसार 
अनुसूवित क्षते्रातील गौण िनउपजाांिी मालकी ग्रामसभकेडे/पांिायतीकडे  विहीत करण्यात आली 
आहे, आवण यापुिी तेंदुपत्त्याबाबत वद.19 जानेिारी 2015 ि  वद.16 फेब्रिुारी 2015 रोजीच्या शासन 
वनणणयान्िये मागणदशणक सुिना वनगणवमत केलेल्या आहेत. 

          वद.30 ऑकटोबर 2014 च्या अवधसूिनेअन्िये भारतीय िन अवधवनयम, 1927 मध्ये 
सुधारणा करुन  गौण िन उत्पादनासाठी िाहतूक परिाना (Transit Permit) देण्याि े अवधकार 
ग्रामसभाांना देण्यात आलेले आहेत.  
2.          गेली अनेक िरे्ष िन विभागाकडुन बाांबूिी कापणी केली जात होती ि त्यासाठी िन 
विभागाने एक प्रमावणत पध्दत वनवित केलेली आहे. प्रथमत:ि िन विभागाकडुन हे अवधकार 
पांिायतीकडे देण्यात आलेले आहेत. हा मोठा बदल आहे. 

        नैसर्गगक साधन सांपत्तीच्या व्यिस्थापनासाठी, पेसा वनयमातील वनयम-4 नुसार 
ग्रामसभा स्थापन करण्यािी प्रवक्रया सुरु असुन, अदयापपयंत अशा ग्रामसभाांिी पुणणपणे स्थापना 
झालेली नाही. 

       बाांबूिी कापणी िनविभागाच्या कायणपध्दतीच्या (Working Plan) अवधन राहून पेसा 
वनयम -41(5) प्रमाणे आिश्यक राहील. 

       वद.19 ऑगस्ट 2014 ि वद.30 ऑकटोबर 2014 च्या अवधसुिनाांिी पवरणाम कारक 
अांमलबजािणी करण्यासाठी ि पांिायत  आवण ग्रामसभाांच्या गौण िनउत्पादनाच्या मालकीच्या सांदभात 
कोणतीही तडजोड न करता याांसदभातील काये पार पाडण्यासाठी   खालील मागणदशणक तत्ि ेवनगणवमत 
करण्यात येत आहेत.  
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शासन वनणणय:- 
             या पार्श्णभवूमिर, या िर्षीच्या बाांबू हांगामास  सांक्रमण िर्षण म्हटले जाईल. या मागणदशणक 

सुिना यािर्षीच्या पािसाळा सुरु होण्यापूिीच्या हांगामासाठी लागु राहतील. हा हांगाम सांपल्यानांतर 
त्यािा येणारा अनुभि वििारात घेिुन सिण समािशे सुिना वनगणवमत करण्यात येतील. 

             सन 2015 िा पािसाळा सुरु होण्यास आता कमी कालािधी उरलेला असल्याने, 
यािर्षी बाांबूिी कापणी करण्यासाठी मयावदत अिधी वशल्लक आहे. त्यामुळे ज्या पेसा क्षते्रामध्ये या 
हांगामात ि िनविभागाच्या  कायणपध्दतीनुसार (Working Plan) बाांबू कापणीयोग्य झाला आहे अशा 
विशेर्ष क्षते्राांिी/गािाांिी/पांिायतींिी  सांबांवधत वजल्हयाांिे मुख्य िनसांरक्षक/उपिनसांरक्षक याांनी 
वनिड करािी आवण त्यािी मावहती  तात्काळ  सांबांवधत मुख्य कायणकारी अवधकारी (उपमुख्य 
कायणकारी अवधकारी, ग्रामपांिायत-पेसा सेल) ि स्थावनक गट विकास अवधका-याला दयािी. 

             एखादया गािी ककिा पांिायतीमध्ये बाांब ू कापणी योग्य आहे परांतु िनविभागाने सदर 
गािािी/ पांिायतीिी वनिड केलेली नाही ककिा सदर गाि / पांिायत अवधसूवित केलेले नसेल तर 
ग्रामसभलेा वजल्हास्तरीय मागणदशणन ि  तक्रार वनिारण सवमतीकडे आपली  भवूमका माांडता येईल. ि 
त्यािर वजल्हास्तरीय मागणदशणन ि  तक्रार वनिारण सवमती योग्य तो वनणणय घेईल आवण  सवमतीिा 
वनणणय अांतीम राहील. 
                        अनुसूवित क्षते्रातील (पेसा क्षते्र) बाांबू क्षते्र असलेल्या गािातील  ग्रामसभा आवण पांिायत 
कोणत्या पध्दतीने बाांबूिी कापणी ि विक्री  याांिी विल्हेिाट लािू इच्च्िते यासाठी वििार विवनयम 
करण्यासाठी  मुख्य कायणकारी अवधकारी याांनी  त्या- त्या वठकाणी तात्काळ विशेर्ष  ग्रामसभिेे आयोजन 
कराि.े   

              महाराष्ट्र ग्रामपांिायत अवधवनयम, 1958 च्या कलम 7 (1) मधील तरतूदींनुसार मुख्य 
कायणकारी अवधकारी वजल्हा पवरर्षद हे  अनुसूवित क्षते्रातील सांबांवधत ग्रामपांिायतींना विशेर्ष ग्रामसभा 
आयोवजत करण्यािे वनदेश देतील. 

             सदर ग्रामसभा तातडीने घेणे आिश्यक असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपांिायत (ग्रामसभचे्या 
बैठकी) वनयम, 1959 मधील वनयम 5 अांतगणत असलेल्या तरतूदीनुसार अशी ग्रामसभा िार पूणण 
वदिसाांच्या अल्प सूिनेव्दारे (NOTICE) बोलविण्यात यािी असे वनदेर्गशत करण्यात येत आहे.   

  महाराष्ट्र िन उत्पादन(मालकी हककाांिे हस्ताांतरण) अवधवनयम, 1997 च्या तरतूदी ि 
त्यामधील बदल, गौण िन उत्पादनािी व्याख्या या सिण बाबी ग्रामसभमेध्ये सोप्या भार्षेत समजािुन 
साांगण्यात याव्यात.   

             बाांबूिी कापणी ि विक्री या सांदभात ग्रामसभसे खालील दोन पयांयाांमधून एका 
पयायािी वनिड करता येईल. यासाठी  ग्रामसभिेे मत/ अवभप्राय ठरािाच्या स्िरुपात घेण्यात याि.े 
जसे की- 
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          पयाय 1.  ग्रामसभा  िनविभागाच्या सेिा प्राप्त करुन घेिून  या हांगामासाठी िन 
विभागाच्या प्रिवलत पध्दतीप्रमाणे िनविभागाने बाांबूिी कापणी ि विक्री करािी ि यापासुन येणारे उत्पन्न 
िन विभागाने मुख्य कायणकारी अवधकारी वजल्हा पवरर्षद याांच्या  खात्यािर जमा कराि े आवण मुख्य 
कायणकारी अवधकारी याांनी सदर रककम सांबांवधत ग्रामपांिायतीच्या ग्रामसभाकोर्ष खात्यािर जमा करािी. 

               वललाि करण्याअगोदर, स्थावनक गरजा ि पारांपावरक व्यिसाय करणा-याांच्या  
गरजा / वनस्तार हकक वििारात घेिून वनणणय घेईल ि त्यानांतर वशल्लक राहीलेला बाांबूिा वललाि 
करेल. 

    ककिा 
पयाय 2. ग्रामसभा स्ित: आिश्यकतेनुसार  सांबांवधत विभागाांिे ताांवत्रक सहाय्य घेिून, 

िनविभागािी कायणपध्दती अनुसरुन बाांबूिी कापणी, विक्री करु शकतात.  
  मागणदशणक सूिना- पयाय 2 वनिडल्यास खालील पध्दतीिा अिलांब करण्यात यािा. 

 याप्रकरणी ग्रामसभा, ठरािाांसह बाांबू कापणीिे/ बाांबू वमळविण्यािे परांपरागत क्षते्र ि 
त्यािी हद्द वनवित करील. 
 

 एखादया प्रकरणी, शेजारील गािाबरोबर हद्दीबाबत/क्षते्राबाबत वििाद वनमाण 
झाल्यास गट विकास अवधकारी/ विस्तार अवधकारी (ग्रामपांिायत) िन विभागाशी 
वििार विवनमय  करुन हद्द वनवित करील 

 
 परांपरागत क्षते्रािी हद्द ठरविल्यानांतर ज्या क्षते्रात कायणआयोजनेनुसार (Working 

Plan)  बाांबू कापणीसाठी उपलब्ध असेल त्या क्षते्रात  ग्रामस्थ, तांत्रशूध्द पध्दतीने 
िनविभागाच्या मागणदशणनाखाली बाांबूिी कापणी करतील. सांबांवधत 
गािातील/ग्रामपांिायतीतील ग्रामस्थाांनाि फकत बाांबू कापणीसाठी परिानगी 
देण्यात येईल. बाांबू कापणीिी कां त्राटदाराांना परिानगी देण्यात येणार नाही. 

 
 कापणीसाठी येणारा मजुराांिा खिण ते स्ित: भागितील आवण जेथे- जेथे शकय आहे 

तेथे आवदिासी विकास विभाग /आवदिासी विकास महामांडळ  या उदे्दशासाठी 
वफरता वनधी उपलब्ध करुन देतील. मानि विकास वमशन ि इतर तत्सम 
योजनाांखाली असलेला वनधी यासाठी उपलब्ध करुन देता येईल.  वजल्हावधका-
याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली सवमती ग्रामपांिायतीला मागणदशणन 
करेल ि यासांदभात योग्य तो वनणणय घेईल. 
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 पांिायत सवमतीच्या विस्तार अवधका-यापेक्षा कमी दजाच्या  नसलेल्या अवधका-याच्या 
उपच्स्थतीत ग्रामसभा बाांबूिी वललाि पध्दतीने विल्हेिाट लाितील. वललाि 
करण्याअगोदर, स्थावनक गरजा ि पारांपावरक व्यिसाय करणा-याांच्या गरजा / वनस्तार 
हकक वििारात घेिून वनणणय घेईल ि त्यानांतर वशल्लक राहीलेला बाांबूिा वललाि 
करेल. 
 

 ग्रामसभनेे  बाांब ूकापणी, विक्री िा विल्हेिाटीसाठी  आवदिासी विकास विभाग अथिा 
सांबांवधत विभागाकडून आगािु रककम घेतलेली असेल तर पांिायतीिा सांबांवधत 
अवधकारी अशी रककम िजा करुन घेईल आवण सांबांवधत विभागाला परत करेल. 

 
 ग्रामसभनेे कापणी केलेल्या बाांबूिी साठिणकु करण्यासाठी िनविभाग, वजल्हा 

पवरर्षद, आवदिासी विकास विभाग अल्पदराने आपली आगारे(Depots) उपलब्ध 
करुन देतील. 

 
            ज्या ग्रामसभा पयाय-2 वनिडतील त्या िाहतूक परिाना (Transit 

Permit) देण्यास सक्षम असतील आवण िाहतूक परिाना पुस्तक (Transit Permit 

Book) िन विभागाकडुन उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. 

 
4.       ज्या ग्रामसभा कोणताही ठराि करणार नाहीत त्याांनी पयाय -2 (दोन) िी 

वनिड केली  असे समजण्यात येईल. 
 

       5.                 वजल्हा मागणदशणन ि तक्रार वनिारण सवमती.  
    ग्रामसभा अथिा ग्रामसभनेे वनयूकत केलेले प्रवतवनधी अथिा सवमतीच्या काही तक्रारी 

/ अडीअडिणी असतील तर ते वजल्हास्तरीय मागणदशणन ि  तक्रार वनिारण सवमतीकडे अजण करु 
शकतील. 
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वजल्हास्तरीय  मागणदशणन ि तक्रार वनिारण सवमती खालील प्रमाणे असेल . 

1. वजल्हावधकारी        अध्यक्ष 
2. मुख्य िन सांरक्षक (CCF)                सह- अध्यक्ष 
3. मुख्य कायणकारी अवधकारी, वज.प.    सदस्य 
4. उप िन सरांक्षक (DCF)       सदस्य 
5. प्रकल्प अवधकारी आवदिासी विकास विभाग    सदस्य 
6. उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (ग्रा.प.)              सदस्य सविि 
7. वजल्हावधकारी याांनी वनिडलेले ग्रामसभिेे तीन सभासद सदस्य 
8. वजल्हावधकारी याांनी वनिडलेले सामावजक सांघटनेतील  सदस्य 

दोन प्रवतवनधी  
वजल्हा मागणदशणन ि तक्रार वनिारण सवमती या शासन वनणणयािी अांमलबजािणी 

करताना येणा-या सिण अडीअडिणी सोडविण्यासाठी  आिश्यक ती पािले उिलेल. मागणदशणक 
सुिनाांिी अांमलबजािणी करण्यासाठी क्षते्रीय स्तरािर सिण प्रकारच्या मागणदशणक सुिना देईल. 

 
 6.        ग्रामसभाांना सुयोग्य (लाभदायक) वनणणय घेण्यासाठी सांबांवधत तालुकयािे गटविकास 

अवधकारी/पांिायत सवमतीिे अवधकारी/कमणिारी योग्य ते मागणदशणन ि मदत करतील. 
 

      सदर शासन वनणणय िन विभागाच्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे.  
 

          सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 201503261544307420 ,   असा 
आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 (वि.वगरीराज) 
 शासनािे प्रधान सविि 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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प्रत:- 

1. राज्यपालाांिे सविि, 
2. मा.मुख्यमांत्री याांिे प्रधान सविि, 
3. मा.मांत्री (ग्राम विकास) याांिे  खाजगी सविि, 
4. मा.राज्यमांत्री (ग्राम विकास) याांिे  खाजगी सविि, 
5. मा.मुख्यसविि, महाराष्ट्र शासन 
6. मा.प्रधान सविि (आवदिासी विकास), मांत्रालय, मुांबई. 
7. मा. सविि (िने), मांत्रालय, मुांबई. 
8. सिण विभागीय आयुकत, 
9. वजल्हावधकारी, ठाणे, पालघर, नावशक, नांदुरबार, धुळे, अहमदनगर, 

जळगाि, अमरािती, यितमाळ, िांद्रपुर, गडविरोली, पुणे, नाांदेड. 
10. मुख्य कायणकारी अवधकारी, ठाणे, पालघर, नावशक, नांदुरबार, धुळे,  

अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ, िांद्रपरु, गडविरोली, पुणे, 
नाांदेड. 

11. उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (ग्रा.पां), ठाणे, पालघर, नावशक, नांदुरबार, 
धुळे,अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ, िांद्रपरु, गडविरोली, 
पुणे, नाांदेड. 

12. गटविकास अवधकारी, पंचायत सवमती, ठाणे, पालघर, नाविक, नंदरुबार, धळेु,  
अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ, चंद्रपुर, गडवचरोली, पणेु, नांदेड. 
(वजल्हयातील सिव तालकेु) 

13. वनिडनस्ती, पं.रा.-2 
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ठराव क्र.1-(पयाय-1) 
 

ज्याअथी  बांबसूह सिव गौण िनउत्पादनांची मालकी पंचायत आवण ग्रामसभेकडे विवहत करण्यात 

आली आहे.  

आवण ज्याअथी सन 2015 चा पािसाळा सरुु होण्यास आता कमी कालािधी उरलेला असल्याने, 

यािर्षी बांबचूी कापणी करण्यासाठी मयावदत अिधी विल्लक आहे. 

म्हणनु आम्ही ग्रामसभेचे मतदार, बांबचूी कापणी / विक्री/ िाहतकु आवण विल्हेिाट करण्यासाठी  

आमच्या ितीने  वनचवभागास  प्राधीकृत करीत आहोत. 

आम्ही, बांब ू कापणी/ विक्रीची अंवतम विल्हेिाट लािण्याच्या संपणूव प्रवक्रयेचे वनयंत्रण, पयविेक्षण 

करण्यासाठी ग्रामसभेतील/ साधन संपत्ती वनयोजन ि सवनयंत्रण सवमतीतील खावलल  प्रवतवनधींची वनयकू्ती 

करीत आहोत.( 4 प्रवतवनधीपयवत) 
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ठराव क्र.2-(पयाय-2) 
 
ज्याअथी  बांबसूह सिव गौण िनउत्पादनांची मालकी पंचायत आवण ग्रामसभेकडे विवहत करण्यात 

आली आहे.  

म्हणनु आम्ही ग्रामसभेचे मतदारअसा ठराि करतो की, आमची ग्रामसभा बांबचूी कापणी ि विक्री  

खरेदी, िाहतकू आवण विल्हेिाट स्ित: करेल. 

पढेु आम्ही असाही ठराि करतो की, आमच्या गािाची/ग्रामपंचायतीची बांब ूकापणीयोग्य असलेली 

क्षेत्र वनश्चचत करीत आहोत आवण बांब ूकापणी ि विक्रीसाठी, िनविभाग आवण इतर सिव संबंवधत विभाग  

आिचयक ते सिव तांवत्रक ि इतर सहाय्य ग्रामसभेला करण्याची मागणी करीत आहोत.  
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