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प्रचकया सुलभ करणे, व्यवस्थापन करणे, ग्रामसभा
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वािा :
1) शासन चनणणय, ग्रामचवकास व जलसांधारण चवभाग, क्रमाांक: पेसा-2012 / प्र.क्र.65/पांरा-2,
चदनाांक 31 मािण 2015.

प्रस्तावना :
अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील लोकाांच्या चहताच्या व कल्याणाच्या दृष्ट्र्ीने मा.राज्यपाल
महोदयाांनी चद.19.8.2014 रोजीच्या अचधसूिनेअन्वये महाराष्ट्र वन उत्पादन (मालकी हककाांिे
हस्ताांतरण) अचधचनयम, 1997 मध्ये सुधारणा केली असुन त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रात गौण
वनउपजाांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा केली ेहे. त्यामध्ये “बाांबूिा” समावेश केला ेहे. त्यानुसार
अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनउपजाांिी मालकी ग्रामसभेकडे /पांिायतीकडे

चवहीत करण्यात ेली

ेहे.
अ)

चद.30 ऑकर्ोबर 2014 च्या अचधसूिनेअन्वये भारतीय वन अचधचनयम, 1927 मध्ये

सुधारणा करुन

गौण वन उत्पादनासाठी वाहतूक परवाना (Transit Permit) दे ण्यािे अचधकार

ग्रामसभाांना दे ण्यात ेलेले ेहेत.
ब)

ही बाब चविारात घेऊन बाांबूिी कापणी ेचण चवक्री यासाठी चद.31 मािण 2015 रोजी

पचहला शासन चनणणय चनगणचमत करण्यात ेला होता. सदर शासन चनणणय या सांक्रमण वषापुरता
मयाचदत असुन चद.30 जुन 2015 पयणति वैध/लागु होता.
क)

या शासन चनणणयाच्या अांमलबजावणीतुन या सांक्रमण वषात असे चदसुन ेले ेहे की,

गडचिरोली चजल्हयामध्ये बाांबू कापणी व चवक्रीच्या सांदभात िाांगला प्रचतसाद चमळालेला ेहे.
गडचिरोली चजल्हयातील 20 ग्रामपांिायतींनी पयाय क्रमाांक -दोन िी चनवड करुन ेपले उत्पन्न
मोठया प्रमाणात वाढवलेले ेहे.
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ड)

असे असले तरी, मागील सांक्रमण वषातील बाांबू कापणीसाठी अत्यांत कमी कालावधी

चमळालेला असल्याने इतर चजल्हयाांमध्ये बाांबू मोठया प्रमाणात कापणीसाठी उपलब्ध र्ालेला नव्हता.
इ)

गडचिरोली चजल्हयात चद.24 स्र्ें बर 2015 रोजी ेयोचजत केलेल्या बैठकीत

उपस्स्थत असलेल्या सांबचां धताांनी चदलेले अचभप्राय (feedback) ेचण माचगल वषात राबचवण्यात
ेलेल्या प्रचक्रयाांच्या अनुभवाच्या ेधारे असे लक्षात येते की, चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण
सचमतीने

स्वांयप्रेरणेने ग्रामसभाांना मागणदशणन करणे ेवयकयक ेहे.

त्यािबरोबर ग्रामसभाांिे

कायमस्वरुपी भरीव सक्षमीकरण करणे ेवयकयक ेहे.
वरील सवण अचभप्राय चविारात घेवुन चद.31 मािण 2015 िा शासन चनणणय अचधक्रमीत
करुन नवीन सुधारीत शासन चनणणय चनगणचमत करण्यािी बाब शासनाच्या चविाराधीन होती ेचण
त्यानुसार खालीलप्रमाणे चनणणय शासनाने घेतलेला ेहे.

2.

शासन चनणणय:ज्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये या हांगामात वनचवभागाच्या Working Plan अनुसार बाांबू

कापणीयोग्य र्ाला ेहे अशा चवशेष क्षेत्राांिी/गावाांिी/पांिायतींिी मुख्य वनसांरक्षक/उपवनसांरक्षक
याांनी चनवड करावी ेचण त्यािी माचहती मुख्य कायणकारी अचधकारी व स्थाचनक गर् चवकास अचधकायाला दयावी.
एखादया गावी ककवा पांिायतीमध्ये बाांबू कापणी योग्य ेहे परांतु वनचवभागाने सदर
गावािी/ पांिायतीिी चनवड केलेली नाही ककवा सदर गाव / पांिायत अचधसुचित केलेले नसेल तर
ग्रामसभेला चजल्हास्तरीय मागणदशणन तक्रार चनवारण सचमतीकडे ेपली भुचमका माांडता येईल व
त्यावर चजल्हास्तरीय मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमती योग्य तो चनणणय घेईल ेचण सचमतीिा
चनणणय अांतीम राहील.
अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) बाांबू क्षेत्र असलेल्या गावातील ग्रामसभा ेचण
पांिायत कोणत्या पध्दतीने बाांबूिी कापणी व चवक्री याांिी चवल्हेवार् लावु इस्च्िते यासाठी चविार
चवचनमय करण्यासाठी मुख्य कायणकारी अचधकारी याांनी त्या- त्या चठकाणी

ग्रामसभेिे ेयोजन

करावे.
ेवयकयकता असल्यास महाराष्ट्र ग्रामपांिायत अचधचनयम, 1958 च्या कलम 7 (1)
मधील तरतुदींनुसार चवशेष ग्रामसभा ेयोचजत कराव्यात.
महाराष्ट्र वन उत्पादन (मालकी हककाांिे हस्ताांतरण) अचधचनयम, 1997 च्या
तरतुदी व त्यामधील बदल, गौण वन उत्पादनािी व्याख्या या सवण बाबी ग्रामसभेमध्ये सो्या भाषेत
समजावुन साांगण्यात याव्यात.
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3.

बाांबूिी कापणी व चवक्री या सांदभात ग्रामसभेस खालील दोन पयांयामधून एका

पयायािी चनवड करता येईल. यासाठी ग्रामसभेिे मत/ अचभप्राय ठरावाच्या स्वरुपात घेण्यात यावे.
ठरावािे नमुने अनुसूिी-अ (पयाय-एक) व अनुसूिी-ब (पयाय-दोन) मध्ये दे ण्यात ेलेले ेहेत.
पयाय 1. ग्रामसभा याांनी वनचवभागाच्या सेवा प्रा्त करुन घेवुन वन चवभागाच्या प्रिचलत
पध्दतीप्रमाणे वनचवभागाने बाांबूिी कापणी व चवक्री करावी व यापासुन येणारे उत्पन्न वन चवभागाने मुख्य
कायणकारी अचधकारी चजल्हा पचरषद याांच्या खात्यावर जमा करावे ेचण मुख्य कायणकारी अचधकारी
याांनी सदर रककम सांबांचधत ग्रामसभाकोष खात्यावर जमा करावी.
चललाव करण्याअगोदर, स्थाचनक गरजा व पारांपाचरक व्यवसाय करणा-याांच्या
गरजा / चनस्तार हकक चविारात घेवुन चनणणय घेईल व त्यानांतर चशल्लक राहीलेला बाांबूिा चललाव
करेल.
ककवा
पयाय 2. ग्रामसभा स्वत: ेवयकयकतेनुसार

सांबांचधत चवभागाांिे ताांचत्रक सहाय्य घेवून योग्य

कायणपध्दती अनुसरुन बाांबि
ू ी कापणी, चवक्री करु शकतात.
पर्यार्य 2 निवडल्र्यास खालील पध्दतीचा अवलंब करण्र्यात र्यावा.
I.

ग्रामसभा, ठरावाांसह बाांबू कापणीिे/ बाांबू चमळचवण्यािे परांपरागत क्षेत्र व त्यािी हद्द
चनचित करील.
ही बाब पयाय एक व पयाय दोन

चनवडणा-या दोघाांसाठीही लागु

राहील.
II.

एखादया प्रकरणी, शेजारील गावाबरोबर हद्दीबाबत/क्षेत्राबाबत चववाद चनमाण
र्ाल्यास चजल्हाचधकारी वन चवभागाशी तसेि सवण सांबांचधताशी चविार चवचनमय
करुन हद्द चनचित करतील.

III.

बाांबूच्या कापणीसाठी ग्रामसभा, दोन ते तीन अनुभवी व्यकतींिी (Master Cutter)
चनयुकती करु शकेल. वन चवभाग त्याांना बाांबू कापणीिे अचतचरकत प्रचशक्षण दे ऊ शकेल.
हया व्यकती गावातील इतर ग्रामस्थाांना बाांबूिी कापणी शास्त्रशुध्द पध्दतीने कशी
करावी, याबाबतिे मागणदशणन करतील. कोणत्याही पचरस्स्थतीत अशास्त्रशुध्द पदधतीने
बाांबूिी कापणी होणार नाही यािी खात्री करतील.

IV.

कापणीसाठी येणारा मजुराांिा खिण ग्रामसभा स्वत: भागवतील ेचण जेथे - जेथे शकय
ेहे तेथे ेचदवासी चवकास चवभाग /ेचदवासी चवकास महामांडळ या उददे शासाठी
चफरता चनधी उपलब्ध करुन दे तील. मानव चवकास चमशन व इतर तत्सम योजनाांखाली
असलेला चनधी यासाठी उपलब्ध करुन दे ता येईल (चनयोजन चवभाग शासन चनणणय
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क्रमाांक माचवका-2014/प्र.क्र.12/का-1418 चद.21 ऑगस्र् 2014). चजल्हाचधकायाांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात ेलेली सचमती ग्रामपांिायतीला मागणदशणन
करेल व यासांदभात योग्य तो चनणणय घेईल.
V.

पांिायत सचमतीच्या चवस्तार अचधका-या पेक्षा कमी दजा नसलेल्या अचधका-याच्या
उपस्स्थतीत ग्रामसभा बाांबूिी चललाव पध्दतीने चवल्हेवार् लावतील. चललाव
करण्याअगोदर, स्थाचनक गरजा व पारांपाचरक व्यवसाय करणा-याांच्या गरजा/चनस्तार
हकक चविारात घेऊन ग्रामसभा चनणणय घेईल व त्यानांतर चशल्लक राहीलेल्या बाांबूिा
चललाव करेल.

VI.

ग्रामसभेने बाांबू कापणी, चवक्री वा चवल्हेवार्ीसाठी ेचदवासी चवकास चवभाग अथवा
सांबांचधत चवभागाकडु न ेगावु रककम घेतलेली असेल तर पांिायतीिा सांबांचधत
अचधकारी अशी रककम वजा करुन घेईल ेचण सांबचां धत चवभागाला परत करेल.

VII.

ग्रामसभेने कापणी केलेल्या बाांबूिी साठवणुक करण्यासाठी वनचवभाग, चजल्हा
पचरषद, ेचदवासी चवकास चवभाग अल्पदराने ेपली ेगारे (Depots) उपलब्ध
करुन दे तील.

ज्या ग्रामसभा पयाय-2 चनवडतील त्या वाहतूक परवाना
(Transit Permit) दे ण्यास सक्षम असतील ेचण वाहतुक परवाना पुस्तक
(Transit Permit Book) वन चवभागाकडु न वेळेवर उपलब्ध करुन घेण्यात
येईल.

यासांदभातील चवलांब र्ाळण्यासाठी पयाय म्हणुन चजल्हास्तरीय

मागणदशणक व तक्रार चनवारण सचमती वाहतुक परवाना पुस्तक (Transit Permit
Book) उपलब्ध करुन दे ऊ शकेल.
4.

ज्या ग्रामसभा कोणताही ठराव करणार नाहीत त्याांनी पयाय -2 (दोन) िी चनवड

केली असे समजण्यात येईल.
अनुसूिीत जमाती व इतर पारांपारीक वन चनवासी (वन हकक मान्य
करणे) अचधचनयम, 2006 अांतगणत ेचदवासी तसेि इतर पारांपारीक
वनउपज चमळचवण्यािे

वन चनवासी याांना गौण

अचधकार प्रदान करण्यात ेलेले ेहे त. सदर अचधचनयमामध्ये नमुद

केलेल्या कायणप्रणालीप्रमाणे जी ग्रामसभा बाांबूिी चवल्हेवार् लावण्यास इच्िु क ेहे त्याांिेवर हा
शासन चनणणय बांधनकारक असणार नाही. त्याांनी सदर अचधचनयम ेचण त्याअांतगणतच्या
चनयमाप्रमाणे कायणवाही करावी.
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चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमती

5.

ग्रामसभा अथवा ग्रामसभेने चनयुकत केलेले प्रचतचनधी अथवा सचमतीच्या काही तक्रारी
/ अडीअडिणी असतील तर ते चजल्हा स्तरीय मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमतीकडे अजण करु
शकतील.

चजल्हास्तरीय मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमती खालील प्रमाणे असेल
1. चजल्हाचधकारी

अध्यक्ष

2. मुख्य वन सांरक्षक (CCF)

सह-अध्यक्ष

3. मुख्य कायणकारी अचधकारी, चज.प.

अध्यक्ष

4. उप वन सरांक्षक (DCF)

सदस्य

5. प्रकल्प अचधकारी ेचदवासी चवकास चवभाग

सदस्य

6. उपमुख्य कायणकारी अचधकारी (ग्रा.प.)

सदस्य सचिव

7. चजल्हाचधकारी याांनी चनवडलेले ग्रामसभेिे तीन सभासद

सदस्य

8. चजल्हाचधकारी याांनी चनवडलेले समाचजक सांघर्नेतील

सदस्य

दोन प्रचतचनधी
6

चजल्हयामध्ये ज्यावेळी पेसा कक्ष स्थापन करण्यात येईल त्यावेळी सदर कक्ष चजल्हा

मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमतीिे सचिवालय म्हणुन काम पाहील. सदर पेसा कक्ष मुख्य कायणकारी
अचधकारी ेचण उपमुख्य कायणकारी अचधकारी (ग्रामपांिायत) याांच्या चनयांत्रणाखाली काम करेल. पेसा
अचधचनयम ेचण चनयम याअांतगणत येणारी सवण कामे हा कक्ष पार पाडे ल.
7.

चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमती या शासन चनणणयािी अांमलबजावणी

करताना येणा-या सवण अडीअडिणी सोडचवण्यासाठी ेवयकयक ती पावले उिलेल. मागणदशणक
सुिनाांिी अांमलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर सवण प्रकारच्या मागणदशणक सुिना दे ईल. या
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प्रेरणादायक मागणदशणक सुिनाांमुळे हा सांपुणण कायणक्रम यशस्वी होण्यास मदत होईल. या सचमतीसाठी
मागणदशणक सुिना अनुसूिी-एक मध्ये चदलेल्या ेहेत.
8.

ग्रामसभाांना सुयोग्य चनणणय घेण्यासाठी सांबांचधत तालुकयािे गर्चवकास

अचधकारी/पांिायत सचमतीिे अचधकारी/कमणिारी योग्य ते मागणदशणन व मदत करतील.
ग्रामसभाांना सशकत करण्यासाठी ेचण पयाय क्रमाांक-दोन यशस्वी
करण्यासाठी अनुसूिी-दोन मध्ये मागणदशणक सुिना दे ण्यात ेलेल्या ेहेत.
सदर शासन चनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात ेला असून त्यािा सांकेताक 201511201047113020 असा ेहे .
हा ेदे श चडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत ेहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या ेदे शानुसार व नावाने.

चव.चगचरराज
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा.राज्यपालाांिे सचिव,
2. मा.मुख्यमांत्री याांिे प्रधान सचिव,
3. मा.मांत्री (ग्राम चवकास) याांिे खाजगी सचिव,
4. मा.राज्यमांत्री (ग्राम चवकास) याांिे खाजगी सचिव,
5. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन,
6. मा.प्रधान सचिव (ेचदवासी चवकास), मांत्रालय, मुांबई,
7. मा. सचिव (वने), मांत्रालय, मुांबई,
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8. सवण चवभागीय ेयुकत,
9. चजल्हाचधकारी, ठाणे, पालघर, नाचशक, नांदुरबार, धुळे, अहमदनगर,
जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नाांदेड.
10. मुख्य कायणकारी अचधकारी, ठाणे, पालघर, नाचशक, नांदुरबार, धुळे,
अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे,
नाांदेड.
11. उपमुख्य कायणकारी अचधकारी (ग्रा.पां), ठाणे, पालघर, नाचशक, नांदुरबार, धुळे,
अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे,
नाांदेड.
12. गर्चवकास अचधकारी, पांिायत सचमती, ठाणे, पालघर, नाचशक, नांदुरबार,
धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे,
नाांदेड. (चजल्हयातील सवण पािव्या अनुसूिीतील गावे असणारे तालुके)
13. चनवडनस्ती, पां.रा.-2.
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अिुसच
ू ी-अ
ठराव क्र.1-(पयाय-1)
ज्याअथी

बाांबूसह सवण गौण वनउत्पादनाांिी मालकी पांिायत ेचण ग्रामसभेकडे चवचहत

करण्यात ेली ेहे.
म्हणुन ेम्ही ग्रामसभेिे मतदार, बाांबूिी कापणी / चवक्री/ वाहतुक ेचण चवल्हेवार्
करण्यासाठी ेमच्या वतीने वनचवभागास प्राचधकृत करीत ेहोत.
पुढे ेम्ही असाही ठराव करतो की, ेमच्या गावािी/ ग्रामपांिायतीिी बाांबू कापणी योग्य
असलेली क्षेत्रे चनचित करीत ेहोत.
ेम्ही, बाांबू कापणी/ चवक्रीिी अांचतम चवल्हेवार् लावण्याच्या सांपुणण प्रचक्रयेिे चनयांत्रण, पयणवक्ष
े ण
करण्यासाठी ग्रामसभेतील/ साधन सांपत्ती चनयोजन व सचनयांत्रण सचमतीतील खालील प्रचतचनधींिी
चनयुकती करीत ेहोत. ( 4 प्रचतचनधीपयणत)
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अनुसूिी-ब
ठराव क्र.2-(पयाय-2)
ज्याअथी बाांबूसह सवण गौण वनउत्पादनाांिी मालकी पांिायत ेचण ग्रामसभेकडे चवचहत
करण्यात ेली ेहे.
म्हणुन ेम्ही ग्रामसभेिे मतदार असा ठराव करतो की, ेमिी ग्रामसभा बाांबूिी कापणी व
चवक्री खरेदी, वाहतुक ेचण चवल्हेवार् स्वत: करेल.
पुढे ेम्ही असाही ठराव करतो की, ेमच्या गावािी/ग्रामपांिायतीिी बाांबू कापणी योग्य
असलेली क्षेत्र चनचित करीत ेहोत ेचण बाांबू कापणी व चवक्रीसाठी, वनचवभाग ेचण इतर सवण
सांबांचधत चवभाग ेवयकयक ते सवण ताांचत्रक व इतर सहाय्य ग्रामसभेला करण्यािी मागणी करीत
ेहोत.
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अनुसूिी-एक
मागणदशणक सुिना
चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमतीिी भुचमका ेचण जबाबदारीशी सांबांचधत
मागणदशणक सुिना :I.

चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमतीने ग्रामसभेिी योग्य अशा पध्दतीने क्षमता बाांधणी
करणे गरजेिे ेहे. ही क्षमता बाांधणी अशा प्रकारे करण्यात यावी की, ग्रामसभा बाांबु चवक्री
पारदशणकचरत्या पचरणामकारकपणे करु शकतील. ग्रामसभाांना क्षेत्रचनहाय प्रचशक्षण दे ता येऊ
शकेल.

II.

यासाठी बाबूांच्या हांगामात पेसा क्षेत्रात चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमती अधणवळ
े
ककवा पुणण वेळ अचतचरकत कमण िारी वगािी चनयुकती करु शकतात. हे कमणिारी चनवृत्त
र्ालेले वन कमणिारी अथवा सामाचजक कायणकते असु शकतात. सचमती काही सेवा बाहय
स्त्रोताांकडु न दे चखल घेऊ शकतात.

III.

यासाठी सचमती मानव चवकास कायणक्रम, ेचदवासी चवकास चवभागाच्या केंचद्रय अथणसांकल्प
व इतर अशा चनधीतुन खिण भागवु शकेल.

IV.

चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमतीने बाांबूच्या चवक्रीसाठी एक प्रमाचणत पध्दत चनचित
करण्यासाठी ग्रामस्थाना मागणदशणन करणे ेवयकयक ेहे. या सांदभात ग्राम सचमती व
खरेदीदाराांच्यासाठी एक ेदशण चवक्री करारनाम्यािे चवतरण सचमतीला करता येईल.

V.

ग्रामसभाांकडु न कमी प्रमाणात गौण वनउपजािा चललाव करण्यात येतो. या चललावातुन योग्य
दरािा फायदा चमळण्यासाठी िाांगली बाजारपेठ उपलब्ध करणे ककवा ग्रामसभाांच्या सांमतीने
चजल्हयातील एकचत्रत ई-चललावाव्दारे चवक्री

करण्यासाठी व्यासपीठ (Platform) उपलब्ध

करणे ही चजल्हा मागणदशणन व तक्रार चनवारण सचमतीिी कायणकक्षा राहील.
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VI.

सदर सचमती वाहतुक परवाना (Transit Permit) वन चवभागाकडु न एकचत्रत घेऊन ग्रामसभाांना
पुरवु शकेल.

VII.

ग्रामसभेला वाहतुक परवाना (Transit Permit) चवचहत मुदतीत चमळे ल यािी खात्री सचमतीने
करावी.

VIII.

कामाच्या हां गामामध्ये ग्रामस्थाांच्या अडिणी सोडचवण्यासाठी चजल्हा / तालुका पेसा समन्वयक
याांिा दु रध्वनी क्रमाांक /सहायता केंद्र (HELPLINE) उपलब्ध करुन दे ता येईल.

IX.

माचहतीपत्रके ककवा चित्रपर्ाव्दारे ग्रामस्थाना मदत करता येऊ शकेल.

X.

सांसाधन चनयोजन ेचण व्यवस्थापन सचमतीच्या सदस्याांिी शैक्षचणक सहल ेयोचजत करता
येईल.
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अनुसूिी-दोन
ज्या ग्रामसभा पयाय-2 चनवडतील त्याांच्यासाठी मागणदशणक सूिना:ग्रामसभेिे बळकर्ीकरण करण्यासाठी ेचण बाांबूिी चवक्री पचरणामकारकचरत्या
हाताळण्यासाठी खालीलप्रमाणे मागणदशणक सुिना दे ण्यात येत ेहेत.
I.

गावक-याांना वेतन अदा करताना ग्रामसभाकोषातुन शकयतो बँक खात्यातुन धनादे शाव्दारे
अथवा पासबुकव्दारे अदा करावे. शकयतोवर जेवढे ेवयकयक असेल तेवढे ि रोखीने वेतन
अदा करावे.

II.

बाांबूच्या चवक्रीतुन भरीव असे उत्पन्न ग्रामकोषामध्ये जमा होण्यािी शकयता असल्याने ही रककम
फकत पगारासाठी शकयतो अदा करण्यात येवु

नये काही प्रमाणात रककम (उदा.25%)

सावणजचनक चहतासाठी वापरावी.
III.

पेसा चनयम (प्रकरण तीन मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे) योग्य पध्दतीने खाती पुस्तक ठे वणे ेवयकयक
राहील. यासाठी गावातील सुचशचक्षत मुले ठे वता येऊ शकतील. त्यासाठी त्याांना योग्य मानधन
दे ण्यात यावे.

IV.

ग्रामस्थाांनी कांत्रार्दार ककवा त्याांच्या माणसाच्या माध्यमातून बाांबू कापणी न करता स्वत: बाांबू
कापणी करणे ेवयकयक ेहे.

V.

असे चनदशणनास ेले ेहे की, जर खालीलप्रमाणे बाांबूिी चवक्री केली तर ग्रामसचमतीला बाांबू
चवक्रीतुन अचधक उत्पन्न चमळु शकते.
अ) बाांबूच्या जुडग्याांिी चवक्री करण्याऐवजी पुणण बाांबूिी चवक्री करणे.
आ) पुणण बाांबू योग्य पध्दतीने प्रमाचणत करुन श्रेणीचनहाय वेगळा करण्यात यावा.
ग्रामसभाांनी या पध्दतीने व्यवहार केल्यास त्याांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ
होण्यािी शकयता ेहे.
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वरील मागणदशणक सुिनाांच्या अांमलबजावणीतुन असे अपेचक्षत ेहे की, हळु
हळु ेचण नजीकच्या काही वषात ग्रामसभा बाांबू कापणी ेचण चवक्री याांच्यामध्ये पुणणपणे
सक्षम र्ाल्यािे चदसुन येईल.
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