अनुसचू ित क्षे त्रातील तेंदप
ू त्ता आचि आपटा संकलन
व चवक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन वनणणय क्रमाांकः पेसा-2012/ प्र.क्र.65/पांरा-2
25, बाांधकाम भिन, मर्णबान रोड,
फोर्ण , मांबई-4000001
तारीख: 17 वडसेंबर 2015.

िाचा :1.

मा.राज्यपाल याांनी जारी केलेली अवधसूचना क्र. RB/TC/e-11019(15)2014/
Notification-3/Bamboo-MFP/741, वदनाांक 19/08/2014.
मा.राज्यपाल याांनी जारी केलेली अवधसूचना क्रमाांक RB/TC/e-11019(15)

2.

(2014)/Notification-6/24/2015, वदनाांक 9/1/2015.
3.

ग्राम विकास विभागाचा शासन वनणणय क्रमाांक पेसा/2014-प्र.क्र/65.पां.रा.-2,
वदनाांक 19/01/2015 ि वद.16/2/2015.

प्रस्तािना:अनसूवचत क्षेत्रातील आवदिासींच्या वहताच्या ि कल्याणाच्या दृष्ट्र्ीने मा.राज्यपाल महोदयाांनी
वद.19.8.2014 रोजीच्या अवधसूचनेअन्िये महाराष्ट्र िन उत्पादन (मालकी हककाांचे हस्ताांतरण)
अवधवनयम, 1997 मध्ये सधारणा केली असन त्यानसार अनसूवचत क्षेत्रात गौण िनउपजाांच्या
व्याख्येमध्ये सधारणा केली आहे. त्यामध्ये बाांब ि तेंदू सह सिण गौण िनउपजाांचा समािेश केला आहे.
त्यानसार अनसूवचत क्षेत्रातील गौण िनउपजाांची मालकी ग्रामसभेकडे , पांचायतीकडे विहीत करण्यात
आली आहे.
वद.30 ऑकर्ोंबर 2014 च्या अवधसूचनेअन्िये भारतीय िन अवधवनयम, 1927 मध्ये सधारणा
करुन

गौण िन उत्पादनासाठी िाहतूक परिाना (Transit Permit) दे ण्याचे अवधकार ग्रामसभाांना

दे ण्यात आलेले आहेत.
2.

तेंदू हे विशेष गणधमण असलेले गौण िनउत्पादन आहे. तेंदूपत्त्याचे आयष्ट्यमान अत्यांत कमी

असन अल्प काळात नष्ट्र् हेाणारे आहे ि गोळा करण्याचा कालािधी कमी आहे. त्यामळे सद्यस्स्थतीत
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गौण उपजाांचे मालक या नात्याने अनसूवचत क्षेत्रातील ग्रामपांचायती, ग्रामसभेला तेंदूपत्ता सांकलन ि
विक्री याांचे यशस्िी व्यिस्थापन कराियाचे आहे.
अनसूवचत क्षेत्रातील ग्रामसभा तेंदू पत्त्याचे सांकलन, प्रवक्रया

साठिणक ि विक्री याचे

सांक्रमण काळात सयोग्यवरत्या व्यिस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र िन उत्पादन (मालकी हककाांचे
हस्ताांतरण) अवधवनयम, 1997 च्या कलम 4 (1) मध्ये मा.राज्यपाल महोदयाांनी त्याांच्या वद.9.1.2015
च्या अवधसचनेअन्िये सधारणा केली असन ती पढील प्रमाणे आहे.
“provided that, it shall be lawful for the Forest department upon a requisition
made by the resolution of the Panchayat and the Gram Sabha concerned in this regard to
purchase, transport, and dispose of Tendu and Apta leaves on their behalf and
thereupon the provision of the Maharashtra Forest produce (Regulation of Trade) Act,
1969 and the rules made thereunder and the guidelines issued in this regard from time to
time shall, mutatis mutandis, apply”.
िरील अवधसूचनाांची पवरणामकारक अांमलबजािणी करण्यासाठी ि पांचायत

आवण

ग्रामसभाांच्या गौण िनउत्पादनाच्या मालकीच्या सांदभात कोणतीही तडजोड न करता याांसदभातील
काये पार पाडण्यासाठी मागणदशणक तत्िे वनगणवमत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानसार वदनाांक 19 जानेिारी 2015 ि वदनाांक 16 फेब्रिारी 2015 रोजीचे शासन वनणणय अवधक्रमीत
करुन आता शासनाने खालीलप्रमाणे वनणणय घेतला आहे.

शासन वनणणय:3.

अनसूवचत क्षेत्रातील तेंदू ि आपर्ा गोळा करणा-या गािातील ग्रामसभा आवण पांचायत

कोणत्या पध्दतीने तेंदूपत्ता आवण आपर्ा याांची विल्हेिार् लाि इस्च्िते यासाठी विचार विवनमय
करण्यासाठी मख्य कायणकारी अवधकारी याांनी आिश्यकतेनसार ग्रामसभेचे आयोजन करािे.
महाराष्ट्र िन उत्पादन (मालकी हककाांचे हस्ताांतरण) अवधवनयम, 1997 च्या तरतदी ि
त्यामधील बदल, गौण िन उत्पादनाची व्याख्या या सिण बाबी ग्रामसभेमध्ये सोप्या भाषेत समजािन
साांगाव्यात. (याबाबत ग्रामसभेत दयाियाच्या सूचनाांचे प्रपत्र सोबत जोडले आहे.)
तेंदूपत्ता ि आपर्ा सांकलन ि विक्री सांदभात ग्रामसभेस खालील दोन पयांयामधून एका
पयायाची वनिड करता येईल. यासाठी ग्रामसभेचे मत/ अवभप्राय ठरािाच्या स्िरुपात घेण्यात यािे. जसे
की-
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पयाय 1. महाराष्ट्र िन उत्पादन (व्यापाराचे विवनयमन ), 1969 ि वद.9 जानेिारी 2014 च्या
अवधसूचनेन्िये ग्रामसभा िनविभागाच्या सेिा प्राप्त करुन घेऊन तेंदू ि आपर्ा याांची विल्हेिार् करु
शकते.
ककिा
पयाय 2. ग्रामसभा

आिश्यकतेनसार

सांबांवधत विभागाांचे ताांवत्रक सहाय घेऊन तेंदू ि

आपर्याची विल्हेिार् स्ित: लाि शकतात.
ग्रामसभेने कोणताही ठराि मांजूर केला नाही तर ग्रामसभा तेंदू ि आपर्याची
विल्हेिार् त्याांच्या इच्िे नसार स्ित: लाि इस्च्िते असे समजण्यात येईल. (याबाबत ग्रामसभेने
कराियाच्या ठरािाचे प्रपत्र सोबत जोडले आहे.)
4.

वजल्हास्तरीय तक्रार वनिारण सवमती
पयाय - १ ककिा २ ची अांमलबजािणी करत असताांना ग्रामसभा अथिा ग्रामसभेने

वनयकत केलेले प्रवतवनधी अथिा सवमतीच्या काही तक्रारी / अडीअडचणी असतील तर ते
वजल्हास्तरीय तक्रार वनिारण सवमतीकडे अजण करु शकतील.
वजल्हास्तरीय तक्रार वनिारण सवमती खालील प्रमाणे असेल
1. वजल्हावधकारी

अध्यक्ष

2. मख्य िन सांरक्षक (CCF)

सह-अध्यक्ष

3. मख्य कायणकारी अवधकारी, वज.प.

सदस्य

4. उप िन सरांक्षक (DCF)

सदस्य

5. उपमख्य कायणकारी अवधकारी (ग्रा.प)

सदस्य सवचि

6. वजल्हावधकारी याांनी वनिडलेले ग्रामसभेचे तीन सभासद

सदस्य

7. वजल्हावधकारी याांनी वनिडलेले समावजक सांघर्नेतील

सदस्य

दोन प्रवतवनधी

५.

ग्रामसभेने पयाय -1

वनिडल्यास खालील पध्दतीचा अिलांब करण्यात यािा.

ज्या ग्रामसभा पयाय एक वनिडू इस्च्ितात अशा ग्रामसभाांची यादी मख्य कायणकारी
अवधकारी, वजल्हा पवरषद याांनी सांबांवधत मख्य िनसांिधणन अवधकारी ि उप िन सांिधणन अवधकारी याांना
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उपलब्ध करुन दयािी ि सांबांवधत िनअवधका-याांनी ग्रामसभेला तेंदू ि आपर्ा याांच्या विल्हेिार्ीसाठी
प्रचवलत पध्दतीप्रमाणे पढील कायणिाही करािी.
ग्रामसभेमध्ये पयाय -1

ची वनिड

केली तरीही तेंदू ि आपर्ा याांची मालकी

सांबांवधत ग्रामसभेकडे च राहील. तेंद ि आपर्याचे सांकलन, विल्हेिार् या बाबींचे सांवनयांत्रण
करण्यासाठी िनविभागा माफणत होणा-या प्रवक्रयेिर प्रवतवनधी नेमण्यास ग्रामसभा सक्षम असेल पेसा
वनयमानसार साधन सांपत्ती वनयोजन ि सवनयांत्रण सवमती हया सवमत्या स्थापन करण्यात आलेल्या
आहेत त्या सवमत्या दे खील सांपूणण प्रवक्रयाांचे वनयांत्रण करे ल. (िाचा पेसा वनयम वद.4 माचण 2014 वनयम
21 आवण 41)
I.

अनसूवचत क्षेत्रातील बहताांश वठकाणी िनक्षेत्राचे विभाजन गािवनहाय नाही.

तसेच गािवनहाय तेंदू ि आपर्ा पानाांची विक्री करणे व्यापावरकदृष्ट्र्या परिडण्यासारखे (viable) ठरणार
नाही. पवरणामत: तसे केल्यास ग्रामसभाांना मबलक प्रमाणात आर्थथक फायदा होणार नाही. िन
विभागाने तेंदू ि आपर्ा पाने विक्रीसाठी वनवित केलेले क्षेत्र घर्क / घर्क समह या नािाने ओळखले
जातात. मात्र या तेंदू घर्क/घर्क समहाची भौगोवलक सीमा सध्दा गािवनहाय नाहीत. एक
घर्क/घर्क समहात बरीच गािे अांतभत
ण असन त्यातील तेंदू /आपर्ा िृक्षे सिणसमान प्रमाणात आढळत
नाहीत.

िन विभागामाफणत गािवनहाय तेंदू विक्री होत नसल्याने

िन विभागाकडे गािवनहाय

तेंदू/आपर्ा उत्पादन ि सांकलन दशणविणारी आकडे िारी उपलब्ध नाही. परां तू सदरची आकडे िारी
तेंदूपाने सांकलनकतावनहाय ि सांकलन केंद्रवनहाय (फडीवनहाय) उपलब्ध आहे. सदर मावहतीच्या
आधारािर extrapolation व्दारे गािवनहाय तेंदूपाने सांकलनाचे प्रमाण (प्रमाण गोणीत) वनवित करािे.
यानांतर पयाय 1 वनिडणारी जिळची गािे एकवत्रत करुन तेंदूपानाांचे व्यापावरकदृष्ट्र्या परिडणारे घर्क
ि त्याचे उत्पादन (प्रमाण गोणीत) ठरविण्यात यािे. तेंदूपाने सांकलन ि विल्हेिार्ीबाबत हे पवहले र्प्पे
असन त्यासह पढील र्प्पे आवण त्याच्याशी वनगडीत अपेवक्षत वनणणय ि वनणणय घेणारे प्रावधकारी
अनसूची- 1 मध्ये नमद केल्याप्रमाणे वनधावरत करण्यात येत आहेत.
II.

अनसूवचत

क्षेत्रातील

तेंदूपाने

विक्रीपासन

वमळणारा

महसल

सांबांवधत

पांचायत/ग्रामसभा याांस वितरीत करण्यासाठी मख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हापवरषद याांनी “पेसातेंद लेखा” या नािाने राष्ट्रीयकृत बँकेत एक flexi account उघडािे. सदर लेखा, मख्य कायणकारी
अवधकारी

आवण मख्य िनसांरक्षक याांनी नामाांवकत केलेल्या उपिनसांरक्षक याांच्या सांयकत सहीने

चालविले जाईल. मख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद याांनी तेंदूपाने विक्रीपासन प्राप्त र्ालेली
वनव्िळ रककम सांबांवधत ग्रामसभाांस ग्रामसभा कोष खात्यात वितरीत करण्याबाबत पढील कायणिाही
करािी.
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III.

वजल्हास्तरीय तक्रार वनिारण सवमती, आवदिासी समाजाचे वहत लक्षात ठे िून

िन विभागाने अिलांवबलेल्या पध्दतीत आिश्यक ते बदल करुन (Mutatis mutandis) तेंदू पत्त्याचे ईवललाि, सांकलन, विक्री, विल्हेिार्ी बाबत योग्य तो वनणणय घेईल, तथावप ग्रामसभेने पयाय एक
वनिडल्यानांतर जर तेंदूपत्ता विकला गेला नाही तर त्यास सवमती जबाबदार राहणार नाही.
6.

ग्रामसभेने पयाय -2 वनिडल्यास खावलल पध्दतीचा अिलांब करण्यात यािा.
I.

ग्रामसभेने पयाय 2 वनिडल्यास पेसा वनयमानसार ग्रामसभा तेंदूचा/आपर्याचा
वललाि करण्यास ि विल्हे िार् लािण्यास सक्षम असेल.

II.

यासाठी ग्रामसभेला िन विभाग ि सिण सांबांवधत विभाग सिण प्रकारची ताांवत्रक मदत
करतील.

III.

ग्रामसभा ककिा ग्रामसभेचा समह ई- वललािासाठी

व्यासपीठ उपलब्ध करुन

दे ण्याची वजल्हावधका-याांना विनांती करु शकेल.
IV.

ज्या ग्रामसभा पयाय-2 वनिडतील त्या िाहतूक परिाना (Transit Permit) दे ण्यास
सक्षम असतील.

V.

स्थावनक िन अवधकारी हा साधन सांपत्ती वनयोजन ि सवनयांत्रण सवमती (RPMC)
चा सदस्य असन त्याला मतदानाचा अवधकार नाही. ग्रामसभा सदर अवधकायाकडन आिश्यक ती ताांवत्रक मदत घेिू शकेल, याबाबत ग्रामसभेला जाणीि
करुन दयािी/ मावहती दयािी.

VI.

पवरच्िे द क्र. 4 मध्ये नमद केलेली वजल्हावधका-याांच्या अध्यक्षतेखालील सवमती
ग्रामसभाांचा महासांघ स्थापन करण्याबाबत ग्रामसभाांना प्रिृत्त करेल.

VII.

वललािामध्ये अडचण वनमाण र्ाल्यास अशा ग्रामसभाांना वजल्हास्तरीय सवमती
आिश्यक ते सहकायण करेल.

VIII.

गािात आवण गािाच्या आजूबाजूच्या पवरसरात तेंदू आवण आपर्ा याांच्या िापराची
व्याप्ती ग्रामसभा वनधावरत करेल. या सांदभात शेजारील गािाबरोबर व्याप्ती
सांदभात वििाद वनमाण र्ाल्यास सांयकत ग्रामसभा बोलािन वििाद वमर्िण्यात
यािा.

IX.

तेंदू आवण आपर्ा तोडणे, गोळा करणे यासाठी स्थावनकाांना प्रथम प्राधान्य दे ण्यात
येत आहे याची ग्रामसभा खात्री करील.
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7.

सयोग्य

(लाभदायक)

वनणणय

घेण्यासाठी,

सांबांवधत

तालकयाचे

गर्विकास

अवधकारी/पांचायत सवमतीचे अवधकारी/कमणचारी हे ग्रामसभाांना योग्य ते मागणदशणन ि मदत करतील.
सदर

शासन

वनणणय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201512171214533120

या
असा

आहे . हा आदे श वडजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार ि नािाने.

V
Giriraj

Digitally signed by V Giriraj
DN: c=IN, o=All India
Service, ou=Principal
Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=V
Giriraj
Date: 2015.12.17 16:35:22
+05'30'

(चव.चिचरराज)
शासनािे प्रधान सचिव

प्रत,
i. राज्यपालाचे सवचि,
ii. मा.मख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि,

iii. मा.मांत्री (ग्राम विकास) याांचे खाजगी सवचि,
iv. मा.राज्यमांत्री (ग्राम विकास) याांचे खाजगी सवचि,
v. मा.मख्यसवचि, महाराष्ट्र शासन,
vi. मा.प्रधान सवचि (िने), मांत्रालय, मांबई
vii. मा.प्रधान सवचि (आवदिासी विकास), मांत्रालय, मांबई
viii. सिण विभागीय आयकत,
ix. वजल्हावधकारी,

ठाणे,

पालघर,

नावशक,

नांदरबार,

धळे ,

अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ, चांद्रपर, गडवचरोली,
पणे, नाांदेड.
x. मख्य कायणकारी अवधकारी, ठाणे, पालघर, नावशक, नांदरबार, धळे ,
अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ, चांद्रपर, गडवचरोली,
पणे, नाांदेड.
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xi. उपमख्य कायणकारी अवधकारी (ग्रा.पां), ठाणे, पालघर, नावशक,
नांदरबार, धळे , अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ,
चांद्रपर, गडवचरोली, पणे, नाांदेड.
xii. गर्विकास अवधकारी, पांचायत सवमती, ठाणे, पालघर, नावशक,
नांदरबार, धळे ,

अहमदनगर, जळगाि, अमरािती, यितमाळ,

चांद्रपर, गडवचरोली, पणे, नाांदेड. (वजल्हयातील सिण तालके)
xiii. वनिडनस्ती, पां.रा.-2
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अनसूची-एक
पयाय -1 साठी अपेवक्षत कायणिाही
अ.क्र.
1.

र्प्पा

निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी

अपेवक्षत कायणिाही

ग्रामसभाांचे ठराि

पयाय 1 वनिडणा-या मख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा
ग्रामसभाांचे
मख्य

ठराि पवरषद
िनसांरक्षक

(प्रादे वशक)

याांचक
े डे

पाठविणे
2.

तेंदू

घर्क पयाय 1 वनिडणारी सांबवां धत उपिनसांरक्षक ि मख्य

प्रस्तावित करणे

गािे

योग्य

सांख्येत कायणकारी

अांतभणत

अवधकारी,

वजल्हा

करुन पवरषद सांयकतपणे

व्यापारीकदृष्ट्र्या
परिडणारे

घर्क

वनवित करणे
3.

घर्क

वनहाय उपरोकत पवरच्िे द 5 सांबवां धत उपिनसांरक्षक ि मख्य

तेंदूपाने

उत्पादन मधील

वनवित करणे

वनदे शानसार कायणकारी

घर्कवनहाय

अवधकारी,

वजल्हा

पवरषद सांयकतपणे

( Notified तेंदूपानाांचे उत्पादनाचे
Yield )

प्रमाण

प्रस्तावित

करणे
4.

िरील (3) प्रमाणे घर्कवनहाय तेंदूपाने सांबवां धत

मख्य

िनसांरक्षक

प्रस्तावित केलेल्या उत्पादनाचे प्रमाणास वजल्हावधकारी सांयकतपणे
घर्कवनहाय

मांजरी दे णे

उत्पादनास मांजरी
प्रदान करणे

पष्ृ ठ 13 पैकी 8

ि

शासन ननर्णय क्रमाांकः पेसा 2012/प्र.क्र.65/पां.रा-2

अ.क्र.
5.

र्प्पा

घर्कवनहाय

ज्या वकमान ककमतीत सांबवां धत उपिनसांरक्षक ि मख्य

अपेवक्षत

ककमत तेंदूपाने

(Upset

Price) विक्री व्यिहायण आहे पवरषद सांयकतपणे

प्रस्तावित करणे
6.

निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी

अपेवक्षत कायणिाही

घर्काची कायणकारी

वजल्हा

ती प्रस्तावित करणे

िरील (5) प्रमाणे अपेवक्षत

ककमतीस सांबवां धत

प्रस्तावित अपेवक्षत मांजरी प्रदान करणे
ककमतीस

अवधकारी,

मख्य

िनसांरक्षक

ि

वजल्हावधकारी सांयकतपणे

मांजरी

प्रदान करणे
7.

ई-वनविदा प्रवक्रया

1.िन

विभागात

िापरात

ग्राम विकास विभाग

असलेल्या

वनविदाचे

प्रारुपास

शासन, महसूल ि िन
विभागामाफणत मान्यता
दे ण्यात येते.

त्याच

प्रारुपात आिश्यक ते
बदल करुन मान्यता
दे णे.
2.वनविदा
करणे

प्रवसध्द
ि

अनषांवगक

पढील कायणप्रणालीनसार

विक्रीस
प्रदान करणे

मख्य

कायालय.

मांजरी प्राप्त वनविदा रककम
प्रचवलत

प्रधान

कायणिाही िनसांरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

करणे
8.

सध्या प्रचवलत असलेल्या

वजल्हावधकारी

बाजारभाि अध्यक्षतेखाली

खालील

याांचे
सदस्य

लक्षात घेिून अपेवक्षत असलेली सवमती
ककमतीशी

(Upset

Price) ससांगत आहे
याची खात्री करणे.

1. वजल्हावधकारी, अध्यक्ष
2.मख्य िनसांरक्षक (CCF),
सहअध्यक्ष
3.मख्य

कायणकारी
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अ.क्र.

र्प्पा

निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी

अपेवक्षत कायणिाही

अवधकारी, वजल्हा पवरषद, सदस्य
4.सांबवां धत

उपिनसांरक्षक,

सदस्य
5.उप

मख्य

कायणकारी

अवधकारी (ग्राम पांचायत), वजल्हा
पवरषद, सदस्य-सवचि
9.

विक्री

ककमतीची प्राप्त

विल्हे िार्

महसूलातून

सांबवां धत उपिनसांरक्षक

प्रशासवनक खचण िजा
करुन उिणवरत रककम
“पेसा-तेंद लेखा” या
नािाांने

मख्य

कायणकारी अवधकारी,
वजल्हापवरषद

याांनी

उघडलेले

flexi

account मध्ये िगण
करणे.
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ठराव क्र.1-(पयाय-1)
ज्याअथी महाराष्ट्र िन उत्पादन (मालकी हककाांचे हस्ताांतरण) अवधवनयम, 1997 मध्ये
मा.राज्यपाल महोदयाांनी जारी केलेल्या वद.19 ऑगस्र् 2014 च्या अवधसचनेअन्िये सधारणा करण्यात
आली आहे.
आवण ज्याअथी तेंदू, बाांब आवण आपर्यासह सिण गौण िनउत्पादनाांची मालकी पांचायत आवण
ग्रामसभेकडे विवहत करण्यात आली आहे.
आवण ज्याअथी तेंदू पत्त्याांची नैसर्थगक वर्कून राहण्याची क्षमता कमी आहे आवण तेंदू पाने अल्प
कालािधीत गोळा केली जातात.
म्हणन आम्ही ग्रामसभेचे मतदार, तेंदूपत्त्याांची/ आपर्याची खरेदी, िाहतक आवण विल्हेिार्
आमच्या ितीने करण्यासाठी महाराष्ट्र िन उत्पादन (व्यापाराचे विवनयमन) अवधवनयम, 1969 आवण
त्याअांतगणत केलेले वनयम ि वनगणवमत केलेल्या मागणदशणक सूचना याअांतगणत िनविभागाच्या सेिा प्राप्त
करुन घेत आहोत.
आम्ही, तेंदूपत्ता/ आपर्ा गोळा करुन अांवतम विल्हे िार् लािण्याच्या सांपणण प्रवक्रयेचे वनयांत्रण,
पयणिक्ष
े ण करण्यासाठी ग्रामसभेतील/ साधन सांपत्ती वनयोजन ि सवनयांत्रण सवमतीतील खालील
प्रवतवनधींची वनयकती करीत आहोत. ( 4 प्रवतवनधीपयणत)
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ठराि क्र.2-(पयाय-2)
ज्याअथी महाराष्ट्र िन उत्पादन (मालकी हककाांचे हस्ताांतरण) अवधवनयम, 1997 मध्ये
मा.राज्यपाल

महोदयाांनी

जारी

केलेल्या

वद.19

ऑगस्र्

2014

च्या

अवधसचनेअन्िये

सधारणा करण्यात आली आहे.
आवण ज्याअथी तेंदू, बाांब आवण आपर्यासह सिण गौण िनउत्पादनाांची मालकी पांचायत आवण
ग्रामसभेकडे विवहत करण्यात आली आहे.
म्हणन

आम्ही

ग्रामसभेचे

मतदारअसा

ठराि

करतो

की,

आमची

ग्रामसभा

तेंदूपत्त्याांची/आपर्याची खरेदी, िाहतक आवण विल्हेिार् स्ित: करेल.
पढे आम्ही असाही ठराि करतो की, िनविभाग आवण इतर सिण सांबांवधत विभाग आिश्यक ते
सिण ताांवत्रक ि इतर सहाय्य ग्रामसभेला करण्याची मागणी करीत आहोत.
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ग्रामस्थांना आवाहन
अनसूवचत क्षेत्रातील िनाांच्या हककासाठी मा.राज्यपाल महोदयाांनी जारी केलेल्या वद.19
ऑगस्र् 2014 च्या अवधसूचनेअन्िये तेंदू, बाांब आवण आपर्यासह सिण गौण िनउपजाांच्या मालकीचे
अवधकार आपल्या ग्रामपांचायतीला ि ग्रामसभेला वदलेले आहेत.
तेंदू ि आपर्ा वललािाबाबतचे सिण काम िनविभागाकडू न करण्यात येत होते हे आपल्याला
मावहत आहे.
तेंदूपत्त्याांची नैसर्थगक वर्कून राहण्याची क्षमता कमी आहे आवण तेंदू पाने एवप्रल-मे या अल्प
कालािधीत गोळा केली जातात. हेही आपल्याला मावहत आहे. त्यामळे यासाठी वललाि प्रवक्रया
लिकरात लिकर पणण करणे गरजेचे आहे.
तेंदू ि आपर्ा वललािाचा अवधकार ग्रामसभाांना वमळाल्यामळे ग्रामसभाांनी याबाबत दोन
पयायामधन एक पयाय वनिडायचा आहे.
पयाय 1. महाराष्ट्र िन उत्पादन (व्यापाराचे विवनयमन ), 1969 ि वद.9 जानेिारी 2014 च्या
अवधसूचनेन्िये ग्रामसभा िनविभागाच्या सेिा प्राप्त करुन घेऊन तेंदू ि आपर्ा याांची विल्हेिार् करु
शकते.
ककिा
पयाय 2. ग्रामसभा

आिश्यकतेनसार

सांबांवधत विभागाांचे ताांवत्रक सहाय घेऊन तेंदू ि

आपर्याची विल्हेिार् स्ित: लाि शकतात.
ग्रामसभेने कोणताही ठराि मांजूर केला नाही तर ग्रामसभा तेंदू ि आपर्याची विल्हेिार्
त्याांच्या इच्िे नसार स्ित: लाि इस्च्िते असे समजण्यात येईल.
याबाबतचा

शासन

वनणणय

आपल्याला,

आपल्या

विभागातील

गर्विकास

अवधकारी/उपमख्य कायणकारी अवधकारी (ग्रा.पां) याांच्याकडे पहाता येईल.
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