अ नु सूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वन चनवासी
(वनहककांिी मान्यता) अचि चनयम, 2006 आचि
चनयम 2008 मि ील चनयम 4 (1) ( ङ) अ न्वये
सामू च हक

वनहकक

व्यवस्थापन

सचमती

(CFRMC) गठीत करिे व िालचवण्याकचरता
मागग द र्ग क तत्वे तयार करिे . ....
महाराष्ट्र र्ासन
आचदवासी चवकास चवभाग
र्ासन चनिग य क्रमां क ः वहका-२०१4/प्र.क्र.66/का -१४
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु िौक,
मंत्र ालय, मुंबई-४०००३२
चदनांक:- 24 जून , २०१5.
वािा1) अनु सूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वन चनवासी (वन हककांिी मान्यता) अचिचनयम
२००६, चनयम २००८, सुि ाचरत चनयम २०१२.
प्रस्तावना अनु सूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वन चनवासी ( वनहककांिी मान्यता ) अचिचनयम,
2006, चनयम 2008 व सुि ाचरत चनयम, 2012 नु सार अनु सूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वन
चनवासी यांन ा कलम 3 (1) नु सार वैयक्कतक व सामूचहक वनहकक ककवा दोन्हींिे िारिाचिकार
चमळण्यािे अचिकार प्राप्त झालेले आहे त.
यामध्ये अनु सूचित जमाती ककवा इतर पारं पाचरक वनचनवासी यांन ा वै य क्कतक वनहकक
अंतगगत स्वत:च्या जपजीचवकेकचरता वनजचमनी िारि करिे िा, त्यामध्ये राहिेिा व सामू च हक
वनहककांतगगत चनस्तार सारखे हकक, गावाच्या सीमांतगगत ककवा सीमेबाहे र पारं पाचरकरीत्या गोळा
केले जािारे गौि वनोत्पादन गोळा करिे , त्यािा वापर करिे ककवा त्यािी चवल्हे वाट लाविे
यासाठी स्वाचमत्व हकक, पाण्यामिील मत्स्य व अन्य जत्पादने , िराई करिे, पारं पाचरक मोसमी
सािनसंपत्ती चमळचविे, इत्यादी हकक आहे त.
अचिचनयम 2006 मिील कलम 3 (1) (झ) अन्वये चनरं तर वापर करण्यासाठी
पारं पाचरकरीत्या संर क्षि व संविग न करण्यात आलेल्या कोित्याही सामाचजक वनस्त्रोतािे संर क्षि,
पुनग चनमाि, संविग न , चवचनयमन व व्यवस्थापन करण्यािा हकक, कलम ३ (१) (ट) अन्वये जैचवक
चवचविते त प्रवेर्, बौध्दीक मालमत्ता व पारं पाचरक ज्ञान चमळचवण्यािा सामुचहक हकक व कलम 5
च्या तरतूदींनु सार वन्य जीवन, वन जैचवक चवचविता यांिे संर क्षि करण्यासाठी, सामाचजक वनािे
स्त्रोत चमळचवण्याच्या मागािे चवचनयमन करिे यासाठी ग्रामसभेने घे तलेल्या चनिगयािे अनु पालन
केले जात असल्यािी खात्री करिे इत्यादी बाबींच्या अंमलबजाविीसाठी वनहकक कायद्यातील
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तरतुदींनु सार सचमती स्थापन करण्यािी बाब र्ासनाच्या चविारािीन होती. त्यास अनु सरुन
पुढीलप्रमािे र्ासन चनिगय घे त आहे .
र्ासन चनिगय :अनु सूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वन चनवासी ( वनहककांिी मान्यता ) अचिचनयम, चनयम 4 (1) (ङ)
2006, चनयम 2008 व सुि ाचरत चनयम, 2012 मिील कलम 3 (1) (झ) नु सार चनरं तर वापर

अन्वये सामूचहक

करण्यासाठी पारं पाचरकचरत्या सं र क्षि व संविग न करण्यात आलेल्या कोित्याही सामाचजक वनहकक
वनस्त्रोतािे संर क्षि, पुनग चनमाि, संविग न ककवा व्यवस्थापन करिे, कलम 5 नु सार वन्य जीवन, वन सचमतीिी

व जैचवक चवचविता यांिे संर क्षि करण्यासाठी व चनयम ४ (१) (ि) च्या तरतूदींनु सार कतग व्ये पार स्थापना
पाडण्यासाठी ग्रामसभा चतच्या सदस्यांमिू न चनयम 4 (1) (ङ) अन्वये एक सचमती गठीत करील. ( CFRMC)
संबंचित ग्रामसभेंतगगत चनयम 4 (1) (ङ ) नु सार स्थापन केलेल्या सचमतीला “सामु च हक वन हकक

व्यवस्थापन सचमती” ( CFR MC ) असे संबोिण्यात यावे. सदर सचमतीिे सं च नयं त्र न व चनयंत्र ि
ग्रामसभा करे ल.
ग्रामसभेतील सामूचहक वन संपत्तीिे संविग न व व्यवस्थापन योजना तयार करिे, नै सर्गगक
सािन संपत्तीच्या व्यवस्थापनातून प्राप्त होिारा महसूल तसेि र्ासनाकडू न प्राप्त होिारा चनिी
यांिे बँक खात्यामार्गत संचनयंत्र ि करिे, जमाखिािे लेखे व लेख ापरीक्षि ठेविे इ. प्रर्ासकीय
बाबी पार पाडण्याकरीता सदर सचमती ही वनहकक कायद्याच्या अंमलबजाविीसाठी ग्रामसभेि ी
कायग क ारी सचमती अ से ल.
2.

वनहकक कायद्यातील अ चि चनयम 2006, चनयम 2008 व सु ि ाचरत चनयम, 2012 व

जनजाती कायग मं त्र ालय, भारत सरकार, यांनी चनगगचमत के लेल्या मागगदर्गक सूिनांनुसार सामुचहक
वन हकक व्यवस्थापन सचमती ( CFRMC ) आपली कतग व्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडे ल.
3.

या संदभात “ ग्रामसभा म्हिजे अचिचनयम कलम 2(छ) व (2) (त) नु सार गावातील सवग प्रौढ

सदस्यांिी चमळु न बनलेली ग्रामसभा आचि पंिायत नसलेल्या राजयांच्या बाबतीत पाडे , टोले, व
अन्य पारं पाचरक ग्रामसंस्था आचि मचहलांिा पुिग व अचनबंि सहभाग असलेल्या चनवाचित ग्राम

ग्रामसभेिी
व्याख्या

सचमत्या ” असाव्यात.
4.

सामु चहक वन हकक व्यवस्थापन सचमतीसाठी वनहकक कायद्याच्या अ ंम लबजाविी साठी
सहाय्यकारी मागग द र्ग क सू ि ना :1) सामुचहक वन हकक व्यवस्थापन सचमती ही ग्रामसभेतील वनहकक िारकांमिू न सवग
वनहकक िारकांिे प्रचतचनिीत्व करिारी सचमती असेल. त्यामध्ये चकमान 5 व कमाल 11
सदस्य असावेत . बैठकीिी गिपुती सवग सदस्य संख्येच्या अध्यापेक्षा कमी नसतील इतकया
सदस्य संख्येने होईल परं तू, जपक्स्थत सदस्यांच्या चकमान एक-तृचतयांर् इतकया मचहला
असतील.
पृष्ट्ठ 6 पैकी 2
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2)

सामुचहक वन हकक व्यवस्थापन सचमती त्यांच्या सदस्यांमिू न एक अध्यक्ष, एक सचिव व

एक खचजनदार यांिी बहु मताने चनवड करे ल, यापैंकी एक पदाचिकारी मचहला असेल. अध्यक्ष हा
अनु सूचित जमातीिा असावा.
3)

सामुचहक वन हकक व्यवस्थापन सचमतीच्या बैठकीिी सूिना अध्यक्ष / सचिव यांिे

स्वाक्षरीने चनगगचमत करतील.
4)

सामुचहक वन हकक व्यवस्थापन सचमतीिी तातडीिी बैठक बोलावयािी झाल्यास

गावांमध्ये ड्रम वाजवून / दवंडी अिा तास अगोदर दे ण्यात यावी.
5) सचिव मागील बैठकीत झालेल्या इचतवृत्तास मान्यता घे तील तसेि इचतवृत्तातील मुद्यांवर
केलेल्या कायगवाहीिी सदस्यांन ा माचहती दे तील.
5.
सामुचहक वन

सामु च हक वन हकक व्यवस्थापन ( CFRMC ) सचमतीिी कामे : -

1) अचिचनयम 2006 मिील कलम 5 मध्ये दर्गचवलेली कतग व्ये ग्रामसभेच्या मान्यते ने पार पाडिे.

हकक व्यवस्थापन

2) अनु सूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वनचनवासी यांच्या र्ायद्यासाठी ग्रामसभेच्या मान्यते ने

( CFRMC )

सामूचहक वन संपत्तीिे चनरं तर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी चनयम 4 (1) (ि) मिील

सचमतीिी कामे

तरतूदीनु सार सामूचहक वन संपत्तीिे संविग न करण्यािी व चतिे व्यवस्थापन करण्यािी योजना
तयार करे ल.
३) वन चवभागाच्या सूक्ष्म योजना, िालू योजना ( working plan ) ककवा व्यवस्थापन योजनांबरोबर
अर्ा संविग न व व्यवस्थापन योजनांिे, सचमतीला आवश्यक वाटे ल अर्ा र्ेरबदलांचनर्ी
एकचत्रकरि करिे.
4) सामूचहक वनहकक व्यवस्थापन सचमतीच्या क्षेत्र ातील वन व्यवस्थापन, जचमन आचि पािी यांिा
पचरिामकारक आराखडा तयार करिे.
5) कायद्यािे जल्लंघन होऊ नये आचि त्यािी अंमलबजाविी खात्रीर्ीर होण्यास ग्रामसभेच्या
मान्यते ने आचि वनहकक कायद्यार्ी सुसंगत अर्ी चनयमावली करिे.
6) वाहतूक परवाना, जत्पादनांच्या चवक्रीपासून िे जत्पन्न ककवा व्यवस्थापन आराखडयात बदल
करण्यार्ी संबंचित सवग चनिगयांन ा मान्यता दे िे.
7) केंद्र र्ासनाने 12 गौिवनोपजािी चकमान आिारभूत़ ककमती (MSP) आिारे खरे दीिी यंत्र िा
राजयात स्थापन करण्याबाबत सूिना चदलेल्या आहे त. त्यानु सार सचमतीने वनोपजािी चकमान
आिारभूत चकमंतीपेक्षा कमी दराने चवक्री होिार नाही यािी दक्षता घ्यावी.
8) ग्रामसभेतील नै सर्गगक सािनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातून प्राप्त होिारा महसूल तसेि
र्ासनाकडू न प्राप्त होिारा चनिी यािे बँक खात्यामार्गत संचनयंत्र ि करिे.
9) वनहककार्ी संबंचित कामे, खिािे अंदाजपत्रक तयार करिे व त्यास ग्रामसभेिी मान्यता घे िे.
10) ग्रामसभेिे चनदे र् व चनिगयानु सार कामे करिे.
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11) कामािी प्रगती, चनिी व इतर बाबतीत ग्रामसभेला अहवाल सादर करिे.
12) सचमतीिे सवग दप्तर व अनु षंगीक कागदपत्रांिे जतन करिे व जमा खिािे लेखे ठेविे.
13)

वनहकक कायदा, र्ासन चनिगय आचि िोरिािे वािन करुन ग्रामसभेस माचहती दे िे

अथवा प्रचर्क्षि दे िे.
14)

सामुचहक वन जैचवक चवचविता यांिे रचजस्टर अद्यावत ठेविे.

15)

सचमतीिे लेखे हाताळिे, सचमतीच्या बँक खात्यातुन ग्रामसभेच्या मान्यते ने ठराव घे ऊन

चनिी काढिे.
16)

सचमतीने हाती घे तलेल्या व पूिग केलेल्या कामांिा तपचर्ल ग्रामसभेमध्ये

बोडावर

दाखचविे.
17)

सचमतीने केलेल्या कामांिे र्ोटोग्रार् व इतर दस्ताऐवज ग्रामसभांमध्ये ठेविे.

6.

सामु च हक वन हकक व्यवस्थापन सचमती ( CFRMC )

ही वनहकक कायद्यातील

तरतूदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली अ सल्याने सदर सचमतीिी कोित्याही सं स्थे क डे नोंदिी
करण्यािी आवश्यकता नाही. चजल्हाचिकारी तथा अध्यक्ष, चजल्हा स्तरीय वनहकक सचमती यां न ी
सवग बँ क ांना कोित्याही अ डथळयांचर्वाय प्राथम्याने सामुचहक वन हकक व्यवस्थापन सचमतीच्या

चजल्हाचिकारी
यां िे
बँ क ांना चनदेर्

नावे बँ क खाते जघडण्याबाबत बँ क ां न ा चनदे र् द्यावे त .
7.

चजल्हास्तरीय वनहकक सचमती व जपचवभागीय स्तरीय सचमतींनी त्यांच्या कायगक्षेत्र ाअंतगगत

राजयातील ग्रामसभा अंतगगत स्थापन झालेल्या 15002 ग्रामस्तरीय वनहकक सचमत्यांच्या क्षेत्र ात
चनयम 4 (1) (ङ) नु सार सदर सामुचहक वनहकक व्यवस्थापन सचमती स्थापन झाल्याबाबतिी

चजल्हाचिकारी

खात्री करावी. तसेि चनयम 12 ख (४) नु सार एखाद्या गावामध्ये कोित्याही प्रकारिे सामुचहक

यां ि ी कतगव्ये

वनसंसािनािे हकक मान्य करण्यात येिार नाहीत त्यांिी कारिे चजल्हा स्तरीय सचमतीच्या
सचिवांकडू न नमूद करण्यात येऊन त्याबाबतिा अहवाल नोडल अचिकारी, आयुकत, आचदवासी
चवकास, नाचर्क यांिेकडे पाठवावा.
8.

बँ क खाते हाताळिे व वार्गषक लेख ापचरक्षि:-

1)

सामुचहक वन हकक व्यवस्थापन सचमतीिे आर्गथक व्यवहार व प्रर्ासकीय कामकाज

सुर ळीतपिे पार पाडण्यासाठी सचमतीिे अध्यक्ष, सचिव व खचजनदार जयामध्ये एक मचहला
असावी, त्यांच्या संयुकत नांवाने बँक खाते जघडण्यात यावे. यापैकी दोन पदाचिका-यांच्या
स्वाक्षरीने बँकेिे व्यवहार ग्रामसभेच्या मान्यते ने हाताळण्यात येतील.
2)

लेख ाचवषयक पुस्तके , िनादे र् व इतर प्रर्ासकीय कामकाजािी कागदपत्रे ग्रामसभेच्या

कायालयात ठेवण्यात यावीत. सवग रककमांिी प्रदाने सचमतीने घे तलेल्या ठरावानु सार व केवळ
खाते वर (Account Payee ) िनादे र्ाव्दारे करण्यात येतील.
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4)

संयुकत खाते ि ारकांन ी

चकती चकरकोळ रककम बाळगावी याबाबत ग्रामसभेने चनयम

ठरवावेत.
5) सामुचहक वनहकक व्यवस्थापन सचमती अंतगगत होिाऱ्या सवग व्यवहारांिे लेखे ग्रामसभा
स्तरावर ठेवण्यात येतील.

सचमतीच्या लेख्यािे लेख ा परीक्षि (ऑचडट) चजल्हा पचरषदे च्या

स्थाचनक लेख ा चनिीच्या लेख ा परीक्षकाकडू न होईल.
9.

चजल्हा स्तरीय वनहकक सचमती व जपचवभागीय वनहकक सचमती यांन ी सामूचहक वनहकक

सचमतीच्या

व्यवस्थापन सचमतीने ग्रामसभेच्या मान्यते ने हाती घे तलेल्या चवकास आराखडयातील कामांिी

बळकटी

अंमलबजाविी करण्यासाठी तसेि त्यांच्या बळकटीकरिासाठी

करिासाठी िालू

चवभागांच्या चवचवि िालु योजनांिे लाभ सामुचहक वनहकक व्यवस्थापन सचमत्यांन ा दे ण्यांबाबत

योजनांिे लाभ

कायगवाही करुन संचनयंत्र ि करावे.

चजल्हयातील

वेगवेगळया

आयुकत, आचदवासी चवकास, नाचर्क हे या सचमतीच्या स्थापना व कायान्वयासाठी नोडल
एजन्सी म्हिून काम पाहतील.
सदर र्ासन चनिगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
जपलब्ि करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201506251654034424 असा आहे . हा आदे र्
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राजयपाल यांच्या आदे र्ानु सार व नावाने .

Suresh D
Naik

Digitally signed by Suresh D Naik
DN: CN = Suresh D Naik, C = IN,
S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra, OU
= Section Officer
Date: 2015.06.25 16:56:13
+05'30'

( सु . द. नाईक )
कक्ष अचिकारी, महाराष्ट्र र्ासन
प्रत,
1. मा. मुख्यमंत्रयांिे खाजगी सचिव.
2. मा.मंत्र ी, आचदवासी चवकास यांिे खाजगी सचिव
3. मा. राजयमंत्र ी, आचदवासी चवकास यांिे खाजगी सचिव
4. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राजय, मंत्र ालय, मुंबई.
5. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन चवभाग, मंत्र ालय, मुंबई.
6. अपर मुख्य सचिव, चनयोजन चवभाग, मंत्र ालय, मुंबई.
7. अपर मुख्य सचिव, चवत्त चवभाग, मंत्र ालय, मुंबई
8. प्रिान सचिव, ग्राम चवकास व जलसंि ारि चवभाग, मंत्र ालय, मुंबई
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9. प्रिान सचिव (कृषी व पदु म), मंत्र ालय, मुंबई.
10. सचिव (वने ), महसूल व वन चवभाग, मंत्र ालय, मुंबई
11. आयुकत, आचदवासी चवकास, नाचर्क
12. आयुकत, आचदवासी संर्ोिन व प्रचर्क्षि संस्था, पुिे.
13. सवग चजल्हाचिकारी.
14. सवग मुख्य कायगकारी अचिकारी, चजल्हापचरषद.
15. अपर आयुकत, आचदवासी चवकास, ठािे, नाचर्क, नागपूर ,अमरावती,
16. व्यवस्थापकीय संिालक,महाराष्ट्र राजय सहकारी आचदवासी चवकास महामंडळ
मया.नाचर्क.
17. सवग प्रकल्प अचिकारी, एकाक्त्मक आचदवासी चवकास प्रकल्प.
18. महालेख ापाल (लेख ा व अनु ज्ञेयता ) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर
19.महालेख ापाल (लेख ा परीक्षा) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई / नागपूर
20.अचिदान व लेख ा अचिकारी, मुंबई.
21. चनवासी लेख ा अचिकारी, मुंबई
22.चजल्हा कोषागार अचिकारी, नाचर्क.
23.महासंिालक, माचहती व जनसंपकग संिालनालय, मुंबई.
24.सवग सह सचिव/जप सचिव/अवर सचिव/काया.अचिकारी,आचदवासी चवकास
चवभाग, मंत्र ालय, मुंबई- 400 032.
25.चनवड नस्ती.(का.14), आचदवासी चवकास चवभाग,मंत्र ालय,मुंबई
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