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प्रस्तावना :राज्र्ातील 22 वजल्ह्ाांतील अवतमार्ास 125 तालकर्ाांत मानव ववकास कार्यक्रम सन

2011-12 पासून राबववण्र्ात र्ेत आहे .

सदर कार्यक्रमाांतर्यत वशक्षण, आरोग्र् व उत्पन्नवाढ

ववषर्क ववववध र्ोजना वनवडलेल्हर्ा तालकर्ाांत राबववण्र्ात र्ेत आहे त. राज्र्ातील पांचार्त क्षेत्र

ववस्तार कार्दा, 1996 (पेसा) आवण अनसूवचत जमाती व इतर पारांपावरक वनवनवासी (वनहककाांची
मान्र्ता) अवधवनर्म, 2006 सारख्र्ा कार्द्ाांतील तरतूदींनसार अनसूवचत क्षेत्राांतर्यत र्ौण वनोपजे

(Minor Forest Produce) र्ोळा करण्र्ासाठी त्र्ाचप्रमाणे लघपाणीसाठ्यातील मासेमारी करता
र्ावी र्ासाठी सांबांवधत ग्रामसभेला अर्वा अनसूवचत जमाती व इतर पारांपावरक वनवनवासी र्ाांना

मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत एकवेळचे अर्यसहाय्र् उपलब्ध करुन दे ण्र्ाचा प्रस्ताव शासनाच्र्ा
ववचाराधीन होता. त्र्ानसार, शासन खालीलप्रमाणे वनणयर् घे त आहे .
शासन वनणयर् :2.

मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत सध्र्ा राबववण्र्ात र्ेत असलेल्हर्ा र्ोजनाांव्र्वतवरकत

उत्पन्नवाढ ववषर्क र्ोजनाांमध्र्े र्ौण वनोपजाांचा उपभोर् घे ण्र्ासाठी बीज भाांडवल म्हणून
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ग्रामसभाांना एकवेळचे अर्यसहाय्र् उपलब्ध करुन दे णे र्ा र्ोजनेचा नव्र्ाने समावेश करण्र्ात र्ेत
आहे . सदर र्ोजनेचे सववस्तर वनकष खालीलप्रमाणे दे ण्र्ात आले आहे त.
र्ोजनेची व्र्ाप्ती:
3.

राज्र्ातील ज्र्ा र्ावाांमध्र्े पांचार्त क्षेत्र ववस्तार कार्दा, 1996 (पेसा) आवण अनसूवचत

जमाती व इतर पारांपावरक वनवनवासी (वनहककाांची मान्र्ता) अवधवनर्म, 2006 सारख्र्ा
कार्द्ाांतील तरतूदींनसार अनसूवचत क्षेत्राांतर्यत र्ौण वनोपजे (Minor Forest Produce) र्ोळा करणे
ककवा मासेमारीचे हकक वापरण्र्ात र्ेत आहे त ककवा वापरले जाणार आहे त, अशा र्ावाांच्र्ा
ग्रामसभेला र्ा र्ोजनेअांतर्यत अनदान उपलब्ध करुन दे ण्र्ात र्ेईल.
मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत बीज भाांडवलाची र्रज :
4.

असते.

र्ौण वनौपजाांचा वापर व मासेमारीच्र्ा कार्ांमध्र्े काही प्रमाणात नैपण्र्ाची र्रज

त्र्ाचप्रमाणे, वनौपजे र्ोळा करणाऱ्र्ा मजूराांना वेतन दे णे, र्ोळा केलेली वनौपजाांची

साठवणूक करणे, त्र्ाांची वाहतूक करणे इ. बाबींवर होणारा खचय व वनौपजाांपासून वमळणाऱ्र्ा

महसलाच्र्ा लेखानोंदी ठे वणे इ. बाबींसाठी ग्रामसभेला खेळत्र्ा भाांडवलाची र्रज असते. अशा
खेळत्र्ा भाांडवलाच्र्ा अभावी ग्रामसभाांना / लोकाांच्र्ा समहाला र्ौण वनौपजाांचा सर्ोग्र् वापर
करणे शकर् होत नाही.
र्ोजनेची कार्यपद्धती :
5.

वनहकक कार्दा व पेसा अांतर्यत र्ौण वनौपजाांवर हकक प्रस्र्ावपत करण्र्ासाठी र्वठत

करण्र्ात आलेल्हर्ा र्ावपातळीवरील सांववधावनक सवमत्र्ाांना हे अर्य सहाय्र् अनज्ञेर् असेल.
6.

र्ा र्ोजनेअांतर्यत ज्र्ा र्ावाांना लाभ घ्र्ावर्ाचा आहे , अशा र्ावाांतील ग्रामसभाांनी त्र्ाांनी

करावर्ाच्र्ा उपक्रमाांचा एक सववस्तर प्रस्ताव तर्ार करावा. सदर प्रस्तावासोबतच ग्रामसभेच्र्ा
वनव्वळ नफ्र्ाचा भार् शासनाकडू न वमळणाऱ्र्ा अर्य सहाय्र्ातून उभारलेल्हर्ा बीज भाांडवलात जमा

करण्र्ाची तर्ारी असल्हर्ाचा ठराव जोडणे आवश्र्क असेल. त्र्ाचप्रमाणे, र्ौण वनोपजाचे वापर
करताना वनौपजाांचे सांवधयन करण्र्ाची तर्ारीही ग्रामसभेने लेखी स्वरुपात वजल्हहावधकारी र्ाांना र्ट
ववकास अवधकारी र्ाांच्र्ा माध्र्मातून अग्रेवषत करावी.
7.

वजल्हहावधकारी र्ाांनी वजल्ह्ातील एकवत्रत प्रस्ताव त्र्ाांच्र्ा वशफारशींसह आर्कत,

मानव ववकास र्ाांचेकडे सादर करावेत. वजल्हहावधकारी कार्ालर्ाांकडू न प्राप्त प्रस्तावाांची छाननी
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करुन वनधीच्र्ा उपलब्धतेनसार आर्कत, मानव ववकास हे वकती र्ावाांना अर्यसहाय्र् मांजूर करावे
र्ाबाबत वनणयर् घे तील.
8.

ग्रामसभाांकडू न प्राप्त प्रस्तावात एकरुपता राहावी र्ादृष्ट्टीने आर्कत, मानव ववकास

र्ाांनी एक-दोन तालकर्ाांना प्रत्र्क्ष भेटी दे ऊन प्रस्तावासाठी नमूने वववहत करावेत. लाभ दे ण्र्ासाठी

र्ावाांची वनवड करणे, तसेच इतर अनषांर्ीक बाबींसाठी आर्कत, मानव ववकास र्ाांनी राजीव र्ाांधी
पांचार्त राज सशकतीकरण अवभर्ानामधील पेसा तालका तसेच वजल्हहा समन्वर्काची मदत घ्र्ावी.
9.

आर्कत, मानव ववकास र्ाांनी ज्र्ा र्ावाांना लाभ दे ण्र्ाचे वनवश्चत केले आहे , त्र्ापैकी,

वनहकक कार्द्ान्वर्े वनौपजे र्ोळा करीत असलेल्हर्ा र्ावाांनी वनहकक कार्द्ाच्र्ा कलम 2 (छ)
प्रमाणे र्वठत ग्रामसभेच्र्ा पातळीवर एक बचत खाते उघडावे, ज्र्ासाठी ग्रामसेवक आवण वनहकक

कार्द्ाच्र्ा वनर्म 4 (1)(ङ) अन्वर्े र्वठत सवमतीने नामवनदे वशत केलेला एक सदस्र् हे सह
स्वाक्षरीकते असतील.
10.

जेर्े पेसाअांतर्यत ग्रामसभा र्ौण वनौपजे व लघू पाणीसाठ्याांवर त्र्ाांचा हकक उपभोवर्त

आहे त, तेर्े पेसा कार्द्ाच्र्ा कलम 4 (बी) प्रमाणे र्वठत ग्रामसभेच्र्ा कोषामध्र्े (वनर्म 14 अन्वर्े )
एकवेळच्र्ा अर्य सहाय्र्ाची रककम जमा करण्र्ात र्ावी.
11.

मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत वमळणारे एक वेळचे अर्यसहाय्र् हे सांबांवधत र्ावाांसाठी

अर्वा लोकाांच्र्ा समहासाठी बीजभाांडवल स्वरुपात दे ण्र्ात र्ेणार असल्हर्ाने, वनौपजे र्ोळा करणे,

साठवणूक करणे ककवा त्र्ाची वाहतूक करणे इ. ववववध बाबींसाठी खचय करण्र्ात आलेली रककम
ही दरवषी पनश्च: त्र्ा खात्र्ात जमा करणे बांधनकारक राहील. तसेच, र्ौण वनोपजाांच्र्ा अर्वा

मासेमारीच्र्ा व्र्वहारातून वमळालेल्हर्ा वनव्वळ नफ्र्ातील 20 टकके रककम पवर. 9 व 10 मध्र्े नमूद
करण्र्ात आलेल्हर्ा खात्र्ाांमध्र्े जमा करणे आवश्र्क राहील, जेणे करुन, सांबांवधत ग्रामसभेच्र्ा
कोषात भर पडे ल. र्ाबाबतचा त्रैमावसक अहवाल सांबांवधत पांचार्त सवमतीचे र्ट ववकास अवधकारी
हे वजल्हहावधकारी तसेच आर्कत, मानव ववकास र्ाांना सादर करतील.
र्ोजनेअत
ां र्यत दे ण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा अर्य सहाय्र्ाचा वापर कसा करावा :
12.

र्ौण वनौपजे र्ोळा करण्र्ासाठी तसेच मासेमारीसाठी दे ण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा अर्य सहाय्र्ाचा

वापर खालील बाबींसाठी अनज्ञेर् असेल :-

1. र्ौण वनौपजे र्ोळा करणाऱ्र्ाांना वेतन अदा करणे
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2. र्ौण वनौपजे र्ोळा करुन ते ववक्री करेपर्ंत त्र्ाची साठवणूक करण्र्ासाठी जार्ेची
उपलब्धता

3. वनौपजाांची वाहतूक, हाताळणी व आवेष्ट्टनावरील खचय
4. वनववदा खचय

5. र्ौण वनौपजाांचे प्रमाणन (accrediting) करण्र्ासाठी र्ेणारा खचय,
6. मासेमारीसाठी कमी खर्चचक अशा उबवणी केंद्ाांचा ववकास
7. मासेमारीसाठी बोटी व जाळर्ाांची खरेदी

र्ावाांची वनवड :
13.

सध्र्ा राज्र्ातील अनसूवचत क्षेत्रामध्र्े जवळपास 2800 ग्रामपांचार्ती असून त्र्ामध्र्े

सूमारे 5,900 र्ावाांचा समावेश होतो. र्ा क्षेत्राांना पेसा कार्दा तसेच वनहकक कार्द्ाचे सवय

अवधकार लार्ू आहे त. पेसा कार्द्ामध्र्े समाववष्ट्ट असलेल्हर्ा 59 र्टाांपैकी 45 र्टाांचा समावेश हा
मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत होतो. सदर 45 र्टाांतील अनसूवचत क्षेत्रातील र्ावाांनाच ही र्ोजना
लार्ू राहील.
14.

मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत वनधीची उपलब्धता ववचारात घे ऊन र्ा र्ोजनेअांतर्यत

र्ावाांची वनवड करण्र्ात र्ेईल. र्ासाठी सन 2014-15 मध्र्े ₹ 5 कोटी तर, त्र्ापढील वषांसाठी
साधारणपणे दरवषी ₹ 25 कोटी इतका वनधी आर्कत, मानव ववकास र्ाांना र्ा र्ोजनेसाठी उपलब्ध

करुन दे ण्र्ात र्ेईल. सदरची र्ोजना ही जास्तीत जास्त तीन वषे सरु ठे वण्र्ात र्ेईल. र्ा
र्ोजनेअांतर्यत र्ावाांना लाभ दे त असताना प्रर्म प्रस्ताव पाठववणाऱ्र्ास प्राधान्र् र्ा पद्धतीने एक
वेळचे अर्यसहाय्र् आर्कत, मानव ववकास र्ाांनी मांजूर करावे.
र्ोजनेअत
ां र्यत अनज्ञेर् अर्यसहाय्र् :
15.

र्ौण वनौपजे र्ोळा करण्र्ासाठी तसेच मासेमारीसाठी दे ण्र्ात र्ेणारे अर्य सहाय्र्

पढीलप्रमाणे अनज्ञेर् असेल :अन.
1.

बाब

500 पेक्षा कमी लोकसांख्र्ा असलेली र्ावे परांतू वजर्े तेंदू

ककवा बाांबू व्र्वतवरकत इतर र्ौण वनौपजाांचा तसेच लघ

अनज्ञेर् अर्यसहाय्र् (₹)
2 लक्ष

पाणीसाठ्यातील मासेमारीच्र्ा व्र्वसार्ासाठी
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2.

3.

4.

500 पेक्षा अवधक लोकसांख्र्ा असलेली र्ावे परांतू वजर्े

तेंदू ककवा बाांबू व्र्वतवरकत इतर र्ौण वनौपजाांचा तसेच
लघ पाणीसाठ्यातील मासेमारीच्र्ा व्र्वसार्ासाठी

500 पेक्षा कमी लोकसांख्र्ा असलेली र्ावे परांतू वजर्े तेंदू

ककवा बाांबू व इतर र्ौण वनौपजाांचा तसेच लघ
पाणीसाठ्यातील मासेमारीच्र्ा व्र्वसार्ासाठी

500 पेक्षा अवधक लोकसांख्र्ा असलेली र्ावे परांतू वजर्े

तेंदू ककवा बाांबू व इतर र्ौण वनौपजाांचा तसेच लघ

4 लक्ष

4 लक्ष

8 लक्ष

पाणीसाठ्यातील मासेमारीच्र्ा व्र्वसार्ासाठी
र्ोजनेची फलवनष्ट्पत्ती :16.

राज्र्ातील अनसूवचत क्षेत्रातील 59 र्टाांमधील मानव ववकास कार्यक्रमात समाववष्ट्ट

असलेल्हर्ा 45 र्टाांतील मानव ववकास वनदे शाांक वनवश्चतच कमी आहे . र्ा 45 र्टाांपैकी बहताांश
र्टाांतील क्षेत्र हे वनाांखाली असल्हर्ाने तसेच लोकसांख्र्ा आवदवासी बहू ल असल्हर्ाने र्ा भार्ाचा
ववकास करताना उपलब्ध साधनसांपत्तीचा परुपूर वापर करणे र्रजेचे आहे .

मानव ववकास

कार्यक्रमाांतर्यत अनसूवचत क्षेत्रातील र्ावाांना र्ौण वनोपजाांचा उपभोर् घे ण्र्ासाठी ककवा लघ
पाणीसाठ्यातील मासेमारीसाठी बीज भाांडवल उपलब्ध करुन वदल्हर्ास त्र्ा र्ावातील जनतेचे
राहणीमान उां चावण्र्ास मदत होणार आहे व पर्ार्ाने त्र्ा तालकर्ाचा मानव ववकास वनदे शाांक
उां चावण्र्ास मदत होईल.
र्ोजनेचे मल्हर्मापन :
17.

र्ौण वनोपजाांचा उपभोर् घे ण्र्ासाठी बीज भाांडवल म्हणून ग्रामसभाांना एकवेळचे

अर्यसहाय्र् उपलब्ध करुन दे णे र्ा र्ोजनअांतर्यत र्ावाांना लाभ वदल्हर्ानांतर सदर र्ावाने अर्य
सहाय्र्ाचा उपर्ोर् कशाप्रकारे केला. तसेच, र्ोजनेच्र्ा एकांदरीत कार्ान्वर्न पद्धतीचे एक वषाने

मूल्हर्मापन करण्र्ात र्ेईल. हे मूल्हर्मापन शकर्तोवर, र्शदा, पणे र्ा सांस्र्ेमाफयत ककवा इतर सक्षम
खाजर्ी सेवाभावी सांस्र्ेमाफयत करण्र्ात र्ेईल.
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18.

सदर

सांकेतस्र्ळावर

शासन

उपलब्ध

वनणयर्

महाराष्ट्र

करण्र्ात

आला

शासनाच्र्ा

www.maharashtra.gov.in

असून,

त्र्ाचा

सांर्णक

र्ा

सांकेताक

201408131559366516 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्ात
र्ेत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे शानसार व नावाने,

Arunkumar
S Belgudri

Digitally signed by Arunkumar S
Belgudri
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Planning
Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Arunkumar S
Belgudri
Date: 2014.08.22 18:37:20 +05'30'

(अ.वश.बेळर्द्ी)

प्रवत,

उप सवचव, महाराष्ट्र शासन

1)

मा. राज्र्पालांचे सवचव

2)

मा. मख्र्मांत्री र्ाांचे सवचव

4)

मा. मांत्री/राज्र्मांत्री , र्ाांचे खाजर्ी सवचव,

3)
5)
6)

मा. उपमख्र्मांत्री र्ाांचे सवचव

मा. कार्यकारी अध्र्क्ष, राज्र् वनर्ोजन मांडळ, नवीन प्रशासकीर् भवन, 18 वा मजला,
मांत्रालर्ासमोर, मांबई-32

महालेखापाल-1 (लेखा व अनज्ञेर्ता), महाराष्ट्र, मांबई,

7)

महालेखापाल-2 (लेखा व अनज्ञेर्ता), महाराष्ट्र, नार्पूर,

9)

महालेखापाल-2 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नार्पूर,

8)

महालेखापाल-1 (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मांबई,

10) शासनाचे मख्र् सवचव,

11) शासनाचे सवय अपर मख्र् सवचव/प्रधान सवचव/सवचव,
12) महासांचालक, र्शदा, पणे
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13) सदस्र् सवचव, उवयरीत महाराष्ट्र वैधावनक ववकास मांडळ / मराठवाडा वैधावनक ववकास मांडळ
/ ववदभय वैधावनक ववकास मांडळ

14) आर्कत, मानव ववकास आर्कतालर्, बाबा पेरोलपांपजवळ, अदालत रोड, औरांर्ाबाद
15) ववभार्ीर् आर्कत, (सवय)
16) वजल्हहावधकारी, (सवय)

17) मख्र् कार्यकारी अवधकारी,(सवय)
18) सांचालक, अर्य व साांख्ख्र्की सांचालनालर्

19) सांचालक, लेखा व कोषार्ारे, महाराष्ट्र शासन, मांबई.
20) अवधदान व लेखा अवधकारी, महाराष्ट्र शासन, मांबई.

21) उपार्कत, वनर्ोजन, ववभार्ीर् आर्कत कार्ालर्, (सवय)

22) वजल्हहा वनर्ोजन अवधकारी, वजल्हहा वनर्ोजन सवमती, वजल्हहावधकारी कार्ालर् (सवय)
23) वजल्हहा कोषार्ार अवधकारी, (सवय)

24) र्ट ववकास अवधकारी, पांचार्त सवमती, (सवय)
25) आर्कत, आवदवासी ववकास आर्कतालर्, नावशक

26) प्रकल्हप अवधकारी, एकाख्त्मक आवदवासी ववकास प्रकल्हप, (सवय)
27) मांत्रालर्ीन प्रशासकीर् ववभार्, (सवय)

28) वनर्ोजन ववभार्ातील सवय सह सवचव/उपसवचव
29) वनवड नस्ती (का.1418), वनर्ोजन ववभार्
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पवरवशष्ट्ट-अ

वनर्ोजन ववभार्,शासन वनणयर्, क्रमाांक:माववका-2014/प्र.क्र. 12/का.1418, वद. 21 ऑर्स्ट, 2014
अन्वर्े मानव ववकास कार्यक्रमाांतर्यत पेसा कार्दा लार्ू असलेल्हर्ा तालकर्ाांची र्ादी

अ.क्र.

1

वजल्ह्ाचे नाव

ठाणे

अनसूवचत क्षेत्रातील

अनसूवचत क्षेत्रातील

मरबाड

96

तालकर्ाचे नाव
शहापूर

231

जव्हार

110

एकूण

ववक्रमर्ड
2

पालघर

तलासरी

धळे

46

वाडा

168

सरर्णा

191

मोखाडा

59

652

त्र्र्ांबकेश्वर

108

इर्तपरी

77

145

कळवण

150

बार्लाण

57

कदडोरी
दे वळा

4

100
169

पेठ

नावशक

327

डहाणू

एकूण

3

र्ाांवाची सांख्र्ा

117
31

एकूण

876

साक्री

108

वशरपूर
एकूण

72

180
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अ.क्र.

5

6
7

8

9

10

वजल्ह्ाचे नाव

नांदूरबार

जळर्ाव
नाांदेड

अमरावती

र्वतमाळ

चांद्पूर

अनसूवचत क्षेत्रातील

अनसूवचत क्षेत्रातील

अककलकआ

193

अक्राणी

163

तळोदा

94

नवापूर

163

नांदूरबार

83

शहादा

141

एकूण

837

चोपडा

24

एकूण

24

वकनवट

121

एकूण

121

वचखलदरा

198

धारणी

156

एकूण

354

झरी जामणी

76

आणी

10

घाटां जी

47

केऴापूर

110

मारेर्ाव

56

एकूण

299

राजूरा

88

एकूण

88

तालकर्ाचे नाव

र्ाांवाची सांख्र्ा
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अ.क्र.

11

वजल्ह्ाचे नाव

र्डवचेरोली

एकूण

अनसूवचत क्षेत्रातील

अनसूवचत क्षेत्रातील

तालकर्ाचे नाव

र्ाांवाची सांख्र्ा

भामरार्ड

128

वसरोंचा

148

अहे री

184

र्डवचरोली

65

कोरची

133

धानोरा

228

करखेडा

128

एटापल्हली

197

मूलचेरा

36

चामोशी

91

आरमोरी

58

एकूण

1396

45

5,154
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