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तारीख: 19 मे 2015
प्रस्तावना :पांिायत चवस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अचधचनयम सन 1996 मध्ये केंद्र र्ासनाने पाचरत केला आहे . या
अचधचनयमात नमुद केल्याप्रमाणे, अनुसूचित क्षेत्रात लागु असणारे राज्य र्ासनािे सवग चनयम, अचधचनयम,
आचदवासींच्या सामाचिक रुढी, प्रथा, परां परा, धार्ममक रुढी, प्रथा, परां परा व तयाांच्या परां परागत व्यवस्थापन
पध्दतीस अनुरुप असतील.
पेसा अचधचनयमान्वये सांबचां धत ग्रामपांिायत आचण ग्राम सभाांना स्व-र्ासनाबाबत अनेकचवध
अचधकार दे ण्यात आले आहेत. पेसा अचधचनयमाच्या कलम 4 (ख) नुसार गाव हे सवग साधारणपणे वस्ती ककवा
वस्तींिा समुह ककवा पाडा ककवा पाडयाांिा समुह, वाडी ककवा वाडयाांिा समुह असेल आचण ते तयाांच्या रुढी
आचण परां परानुसार तयाांच्या कामािे ककवा तयाांच्या कायािे व्यवस्थापन करत असतील. अचधचनयमाच्या कलम 4
(ग) नुसार प्रतयेक गावाला ग्रामसभा असेल. तयानुसार, महाराष्ट्र ग्रामपांिायत अचधचनयम भाग III क मध्ये कलम
54-1 (क) अांतभूत
ग करण्यात आले आहे. पाडा आचण वस्तींना स्वतांत्र गाव होणे आचण, अर्ा प्रतयेक गावाला
ग्रामसभा असणे यासाठी परवानगी दे ण्यात आली आहे. एका ग्रामपांिायतीमध्ये एक अथवा अनेक गावे असू
र्कतील असेही नमुद केले आहे .
पांिायत चवस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अचधचनयमाांतगगत, अनुसचू ित क्षेत्रासाठी चनयम तयार करण्यात
आले असून चद.4 मािग 2014 रोिी प्रचसध्द करण्यात आले आहे त. पेसा अचधचनयम व तयाअांतगगत तयार करण्यात
आलेल्या चनयमातील चनयम-4 अन्वये अनुसूचित क्षेत्रासाठी गाव घोचित करण्यािी तरतुद करण्यात आली आहे ,
तथाचप गाव घोचित करताांना गावाच्या हद्दीबाबत येणा-या अडिणी चविारात घेता, याबाबत मागगदर्गक सुिना
चनगगचमत करणे र्ासनाच्या चविाराधीन होते; ही बाब चविारात घेऊन या र्ासन चनणगयान्वये खालीलप्रमाणे
मागगदर्गक सुिना चनगगचमत करण्यात येत आहे.
र्ासन चनणगय:1. पांिायत चवस्तार अचधचनयमाअांतगगत (महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसूचित क्षेत्रावर
चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम 2014) पेसा चनयमाांच्या- चनयम 4 च्या तरतुदीनुसार गाव घोचित
करण्यात यावे.
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2. पांिायत चवस्तार अचधचनयमामध्ये अथवा पेसा चनयमामध्ये लोकसांख्येिे चनकि नसल्याने, अनुसूचित
क्षेत्रातील वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह गाव म्हणुन घोचित
करता येईल.
3. वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुहातील पात्र मतदाराांच्या 50%
ककवा तयापेक्षा िास्त मतदाराांनी ठराव करुन, गाव घोचित करण्यासाठी इच्छा प्रदर्मर्त केली तर अर्ा
वाडया-वाडयाांिा समुह, वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांना
गाव घोचित करता येईल.
4. यापूवीि चद.9.5.2014 च्या पत्रान्वये दे ण्यात आलेल्या सुिनेप्रमाणे यासाठी आयोचित केलेल्या सभेत
ग्रामसेवक अथवा इतर र्ासकीय कमगिारी, सचिव म्हणुन काम पाहील.
5. गाव घोचित करण्यासाठी आयोचित केलेल्या सभेत ठराव मांिूर केल्यानांतर सदर वाडी/वाडयाांिा
समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह, ज्या उपचवभागीय अचधका-याांच्या कायगकक्षेत येत
असेल तयाांना सदर ठरावािी मुळ प्रत ग्रामसभेिा सचिव पाठवेल. ठरावािी दु सरी प्रत चिल्हाचधकारी
याांना पाठचवण्यात येईल व ठरावािी एक प्रत कायालयीन प्रत म्हणुन चनवड नस्तीत ठे वण्यात येईल.
6. ठरावािा नमुना अनुसूिी-I मध्ये नमुद केला आहे.
7. ज्या वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांना चनयम-4 अांतगगत गाव
म्हणुन घोचित करावयािे असेल, तयाांनी ठरावामध्ये खालील बाबींिा समावेर् करावा.
I.

प्रस्ताचवत गावाच्या हद्दीतील सवगसाधारण क्षेत्र.

II.

गावाच्या क्षेत्रातील िल-साठयाांिा हद्दी

III.

वन क्षेत्राच्या परां परागत वापराच्या हद्दी याबाबतिे चवस्तृत चववरण आचण वनािे चवभाग
(Forest Compartment) िे चववरण

IV.

ज्या वनाांमध्ये गौणवनोपि परां परागत पध्दतीने चमळचवला िातो ककवा चमळवला िात होता
ककवा वापर करण्यािा उद्देर् आहे, अर्ा वनाांच्या सवगसाधारण हद्दीबाबत चवस्तृत माचहती
दे णे.

V.

इतर नैसर्मगक स्त्रोत वापराच्या परां परागत हद्दी असतील तयाांच्या सवगसाधारण हद्दीबाबत
चवस्तृत माचहती दे णे. (उदा.गौण खचनिे- Minor Mineral)

VI.

वरील क्षेत्र चनचित केल्यानांतर तयाबाबतिा ढोबळ नकार्ा र्क्यतो िोडावा.

VII.

वरील हद्दीबाबतिा नकार्ा तयार करण्यासाठी व पुढील कायगवाहीसाठी क्षेत्रीय/ स्थाचनक
अचधकारी सचिवाांना मदत करतील.

8. वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांनी गाव िाहीर करणेबाबत
केलेला ठराव सचिवाांकडु न प्राप्त र्ाल्यानांतर उपचवभागीय अचधकारी तयास व्यापक प्रचसध्दी दे तील.
तयानांतर वाडया-वस्तया-पाडयाांच्या नोंदणीकृत मतदाराांिी बैठक बोलावुन तयावर िौकर्ी करतील.
(तयाबाबतिा नमुना अनुसूिी - II प्रमाणे राहील.)
9. ठरावािी र्हाचनर्ा केल्यानांतर उपचवभागीय अचधकारी स्थाचनक अचधका-याांच्या व सांबचां धत
वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुहातील वयोवृध्द नागचरकाांच्या
मदतीने वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांिे सवन नांबर व वनाांिे
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गर् क्रमाांक (Forest Compartment) तसेि सांबचां धत वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह,
पाडा/पाडयाांच्या समुहातील पारां पाचरक नैसर्मगक स्त्रोत आचण इतर भौचतक हद्दी चनचित करतील िेणे
करुन सांबचां धत वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांना गाव िाहीर
करता येईल.
10. तयानांतर उपचवभागीय अचधकारी अनुसूिी-III मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे

गाव िाहीर करण्यासाठी

चिल्हाचधका-याांकडे चर्फारस करतील.
11. उपचवभागीय अचधका-याांकडु न गाव िाहीर करण्यासांदभात ठराव विा चर्फारस प्राप्त र्ाल्यानांतर तया
ठरावावर चिल्हाचधकारी 45 चदवसाांत चनणगय घेतील. यासांदभात पेसा चनयमाच्या चनयम 4 च्या उपचनयम
2,3 व 4 प्रमाणे कायगवाही करण्यात येईल.
12. ज्या वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांच्याकडु न प्राप्त र्ालेल्या
ठरावाबाबत चिल्हाचधकारी याांिी खात्री र्ाल्यानांतर अर्ा वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा
समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुहाच्या ठरावावर उपचवभागीय अचधकारी याांच्याकडु न प्राप्त अहवालावर
चिल्हाचधकारी आपली चर्फारस चवभागीय आयुक्ताांकडे करतील. (अनुसि
ू ी IV)
13. हा र्ासन चनणगय चनगगचमत होण्यापुवी गाव चनर्ममती बाबत वर उल्लेखलेल्या बाबींपैकी ज्या बाबी पुणग
र्ाल्या असतील तया वगळु न पुनरावृत्ती र्ाळण्यासाठी सांपण
ु ग प्रचक्रया पुनि करण्याऐविी उवगचरत बाबी
पुणग कराव्यात. तसेि ज्या चठकाणी फक्त नैसर्मगक पारांपाचरक सीमा घोचित करण्यािे काम चर्ल्लक
असेल तयाचठकाणी

वाडी-वस्ती-पाडे याांनी पारां पाचरक सीमा ठरवुन तया नकार्ामध्ये दर्गवुन आचण

हद्दीिा तपचर्ल नमुद करुन ठरावासह उपचवभागीय अचधका-याांकडे पाठवाव्यात आचण उपचवभागीय
अचधकारी योग्य ती खात्री करुन सीमाांचकत नकार्ा

आचण इतर तपचर्ल चिल्हाचधका-याांकडे

पाठवतील.
14. चवभागीय आयुक्त तयावर नमुना अनुसूिी V मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अचधसुिना काढतील.
15. वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांना गाव िाहीर केल्यानांतर
िाहीर केलेल्या गावाांिे क्षेत्र वगळु न उरलेले क्षेत्र मुळ गावाच्या हद्दीत असेल. या गावासाठी पेसा
अचधचनयम व चनयमातील तरतुदी लागु राहतील व तयाांिे अचधकार अबाचधत राहतील.
अनुसूचित क्षेत्रातील वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह,
पाडा/पाडयाांच्या समुह याांच्या प्रथा, परां परा ितन करण्यासाठी पेसा चनयम 4 प्रमाणे िाहीर केलेले गाव
आचण महसुली गाव हया दोन वेगवेगळया सांकल्पना आहेत याबाबत स्पष्ट्र्ता ठे वावी .
चववाद चनमाण र्ाल्यास अनुसरावयािी कायगपध्दती
एखादया

प्रकरणी

एकापेक्षा

अचधक

वाडी/वाडयाांिा

समुह,

वस्ती/वस्तयाांिा

समुह,

पाडा/पाडयाांच्या समुह याांनी एकाि वनािे चवभाग (Forest Compartment) अथवा सवन नांबरवर अथवा
िलसाठयािे क्षेत्रावर दावा केल्यास आचण तयासांदभातील दावे उपचवभागीय अचधका-याकडे प्रलांचबत
असल्यास, उपचवभागीय अचधका-याने सांबचां धत चठकाणाला

पोलीस पार्ील, कोतवाल,

ग्रामसेवक,
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तलाठी, वनपाल आचण सांबचां धत वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुहातुन
कमीत कमी पाि अनुसूचित िमातीिे नागचरकाांसह भेर् देवुन याबाबतिा चववाद चमर्वावा.
उपचवभागीय अचधकारी याचववादासांदभाच्या वस्तुस्स्थतीबददल आपले स्पष्ट्र् अचभप्राय
चिल्हाचधका-याांकडे चविाराथग पाठवतील आचण चिल्हाचधका-याांनी याबाबत घेतलेला चनणगय अांचतम असेल.
उपरोक्त

चनणगय

घेताांना वाडया-वस्तया-पाडयाांकडु न

वरील वनािे

चवभाग (Forest

Compartment) अथवा सवन नांबर अथवा िलसाठे अथवा इतर नैसर्मगक साधन सांपत्तीबाबत भचवष्ट्यात
करण्यात येणा-या वापराऐविी सदर चववादास्पद नैसर्मगक हक्क सद्दस्स्थतीत ज्याांच्या वापरात आहे त तया
वाडी/वाडयाांिा समुह, वस्ती/वस्तयाांिा समुह, पाडा/पाडयाांच्या समुह याांना प्राधान्य देण्यात येईल.
सदर र्ासन चनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून तयािा सांकेताक 201504221416125020 असा आहे. हा आदे र्
चडिीर्ल स्वाक्षरीने साक्षाांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार व नावाने.

प्रत,
1. मा.राज्यपालाांिे सचिव,
2. मा.मुख्यमांत्री याांिे प्रधान सचिव,
3. मा.मांत्री (ग्राम चवकास) याांिे खािगी सचिव,
4. मा.राज्यमांत्री (ग्राम चवकास) याांिे खािगी सचिव,
5. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र र्ासन
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6. मा.प्रधान सचिव (आचदवासी चवकास), मांत्रालय, मुांबई.
7. मा. सचिव (वने), मांत्रालय, मुांबई.
8. सवग चवभागीय आयुक्त,
9. चिल्हाचधकारी, ठाणे, पालघर, नाचर्क, नांदुरबार, धुळे, अहमदनगर, िळगाव,
अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नाांदेड.
10. मुख्य कायगकारी अचधकारी, ठाणे, पालघर, नाचर्क, नांदुरबार, धुळे, अहमदनगर,
िळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नाांदेड.
11. उपमुख्य कायगकारी अचधकारी (ग्रा.पां), ठाणे, पालघर, नाचर्क, नांदुरबार,
धुळे,अहमदनगर, िळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे,
नाांदेड.
12. गर्चवकास अचधकारी, पांिायत सचमती, ठाणे, पालघर, नाचर्क, नांदुरबार, धुळे,
अहमदनगर, िळगाव, अमरावती, यवतमाळ, िांद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नाांदेड.
(चिल्हयातील सवग तालुके)
13. चनवडनस्ती, पां.रा.-2
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अनुसूिी -I
क्रमाांक:-

/ प्रक्र /

चदनाांक:
महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम, 2014
अांतगगत चनयम 4 अन्वये गाव िाचहर करण्यासांदभात ठरावािा नमुना
प्रचत,
उपचवभागीय अचधकारी
---------------------------ज्या अथी ----------------------- पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह/ वस्तयाांिा गर् परां परा
व रुढी याांनुसार आपले व्यवहार िालचवणारा िनसमािािा अांतभाव आहे, आचण ज्या अथी, आम्ही,--------ग्रामपांिायत अांतगगत येणारा ------------------ पाडा / वस्ती / पाांडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह, याांच्या
मतदाराांिे मत र्ाले आहे की, महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसचु ित क्षेत्रावर चवस्तारीत
करण्याबाबत) चनयम,2014 च्या चनयम 4 प्रमाणे आमिा पाडा/ वस्ती /पाडयािा समुह /वस्तयाांिा समुह याांना
गाव घोचित करणे आवश्यक आहे .
तयाअथी, आम्ही खालील स्वाक्षरी करणारे मतदार हा ठराव मांिुर करतो आचण चवनांती करतो
की, ------------ ग्रामपांिायती अांतगगत येणारा ------------ पाडा / वस्ती / पाांडयाांिा समुह / वस्तयाांच्या
समुहाला गाव म्हणून घोचित करावे.
प्रस्ताचवत गावाच्या परां परागत हद्दी व याहद्दीत येणारे नैसर्मगक स्त्रोताांिा ढोबळ नकार्ा व
तयाबाबतिा चवस्तृत तपचर्ल खालीलप्रमाणे आहे .
अ) वाडया-वस्तया-पाडयाांिी परांपरागत हद्द, तयाबाबतिा तपचर्ल आचण ओळखीच्या खुणा
ब) वाडया-वस्तया-पाडे ज्या परां परागत हद्दीतुन गौण वनउपिे प्राप्त करुन घेण्यात येत होते ककवा
येत आहे त अर्ा वनाांिा तपचर्ल
क) वाडया-वस्तया-पाडे ज्या परां परागत हद्दीतुन नैसर्मगक स्त्रोत प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे त ककवा
घेत होते अर्ा नैसर्मगक स्त्रोताांिा तपचर्ल.
ड) वाडया-वस्तया-पाडयाांकडु न सामुचहकचरतया वापरात येत असलेल्या इतर काही बाबी असल्यास
तयािा चवस्तृत तपचर्ल खाली नमुद करावा.
इ) नमुद करणे आवश्यक असलेले इतर मुद्दे .
ई) वरील तपचर्लाच्या सांदभातील ढोबळ मानाने हाताने काढलेले चित्र खाचललप्रमाणे असेल.
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******* नकार्ा *********
आम्ही खालील सहया करणारे, प्रमाचणत करतो की वचरल दे ण्यात आलेली माचहती
खरी असुन वापरात येणारे परां परागत नैसर्मगक स्त्रोत आमच्या पारां पाचरक चनयमाप्रमाणे, सामाचिक, धार्ममक
परां परा, परां परागत प्रथाप्रमाणे आहे .
------------

ग्रामपांिायती

अांतगगत

येणारा

------------

पाडयािे

/वस्तीिे

/पाांडयािा

समुहािे/वस्तयाांच्या समुहािे एकूण मतदार -------

वरील ठरावाच्या बािूने असलेल्या पाडयाांिी /वस्तीिी /पाांडयाच्या समुहािी /वस्तयाांच्या समुहािी एकुण
मतदार सांख्या ---

प्रत :1) मा.चिल्हाचधकारी याांना माचहती व पुढील कायगवाहीसाठी अग्रेिीत
2) मा.मुख्य कायगकारी अचधकारी चि.प. -----------3) गर्चवकास अचधकारी पांिायत सचमती -----------4) सचिव, ग्रामसेवक/ ग्राम चवकास अचधकारी ग्रामपांिायत ----------
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अनुसूिी-II
(सभेच्या सुिनेिा नमुना )
महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम,
2014 अांतगगत चनयम 4 अन्वये गाव िाहीर करण्यासाठी आयोचित करण्यात आलेल्या सभेिी सुिना
िा.क्रमाांक:-

/ ग्रा.पां

चदनाांक:
चविय:- चद.------------ रोिी घेण्यात येणा-या महाराष्ट्र ग्रामपांिायती
सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम, 2014
मधील चनयम 4 अन्वये गाव िाहीर करण्यासाठी आयोचित केलेल्या सभेस
उपस्स्थत रहाणे बाबत
महोदय,
चदनाांक ---------------- रोिी ग्रामपांिायत ---------िी महाराष्ट्र ग्रामपांिायती
सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम,2014 मधील चनयम 4 अन्वये गाव
िाचहर करण्यासांदभात पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह / वस्तयाांच्या समुहाला गाव िाहीर करण्यासाठी
सभा आयोचित करण्यात आली आहे .
सभेिा चदनाांक व वेळ ------------------सभेिे चठकाण

(िे चठकाण गाव म्हणुन िाहीर करावयािे आहे तया पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह /

वस्तयाांिे चठकाण असेल )

--------------------

सभेिी चवियपचत्रका :
१)----------- पाडा / वस्ती / पाडयाांिा गर्/ वस्तयाांच्या समुहाला गाव िाहीर करणेबाबत ठराव घेणे.
2)
3)
पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह / वस्तयाांच्या समुहािे मतदार बांधु /भचगनींना कळचवण्यात येते की,
वरील सभेस उपस्स्थत राहु न - पाडा / वस्ती / पाांडयाांिा समुह / वस्तयाांच्या समुहाला गाव िाहीर
करण्यासाठी सहकायग करावे. अर्ी चवनांती आहे.
आपला /आपली,
ग्रामसेवक/ग्रामचवकास अचधकारी/ इतर प्रर्ासचकय अचधकारी/सचिव
पाडा / वस्ती / पाांडयाांिा समुह / वस्तयाांच्या समुहािे नाव
ग्रामपांिायत -------- तालुका ------ चिल्हा-----प्रचत,
श्री/श्रीम ----------------------पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिे मतदार
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अनुसूिी-III
महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम, 2014
अांतगगत चनयम 4(2) अन्वये गाव िाहीर करण्यासाठी चिल्हाचधका-याांकडे उपचवभागीय अचधका-याांनी
पाठवावयाच्या अहवालािा नमुना
प्रचत,
चिल्हाचधकारी
---------------------ज्या अथी ----------------------- ग्रामपांिायतीतील ------------------पाडा / वस्ती /
पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह याांनी महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत
करण्याबाबत) चनयम, 2014 च्या चनयम 4 प्रमाणे चदनाांक ------------ रोिी गाव िाहीर करण्यासांदभात ठराव
केलेला आहे.
आचण ज्याअथी यासांदभात मी खालील सही करणार, श्री/श्रीम------------------चदनाांक ------------ रोिी ----------- ग्रामपांिायतीत येणा-या पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा
समुह याांिी सांबचां धत नोंदणीकृत मतदार व स्थाचनक अचधका-याांच्या उपस्स्थतीत िौकर्ी केली आहे .
आचण तयाअथी सांबचां धत िौकर्ीअांती पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह
गाव घोचित करण्यास पात्र आहे . (िौकर्ी अहवालािी प्रत सोबत िोडली आहे)
मी---------------------

उपचवभागीय

अचधकारी

----------------

म्हणुन

सांबचां धत----------------------- पाडा / वस्ती / पाांडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह पेसा चनयम -4 प्रमाणे गाव
घोचित करण्यािी चर्फारस करीत आहे.
सवग सवन क्रमाांक, चवभाग क्रमाांक आचण इतर हद्दीच्या सांदभातील चवस्तृत तपचर्ल
तसेि नकार्ा सोबत िोडला आहे .
अ.क्र.

हद्दीिे तपचर्ल

समुह नांबर/ कम्पार्ग मेन्र् नांबर

इतर

खुणा

(आवश्यक

असल्यास)

असेही प्रस्ताचवत करण्यात येते की, वाडया-वस्तया-पाडयाांना गाव िाहीर केल्यानांतर
िाहीर केलेल्या गावाांिे क्षेत्र वगळु न उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले िाईल. या गावासाठी पेसा
अचधचनयमातील तरतुदी व चनयमातील तरतुदी लागु राहतील व तयाांिे अचधकार अबाचधत राहतील.

स्वाक्षरी
चदनाांक :

उपचवभागीय अचधकारी
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अनुसूिी-IV
महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम, 2014
अांतगगत चनयम 4(4) अन्वये गाव िाहीर करण्यासाठी चिल्हाचधका-याांनी चवभागीय आयुक्ताांकडे करावयाच्या
चर्फारर्ीिा नमुना
प्रचत,
चवभागीय आयुक्त
---------------------ज्या अथी ----------------------- ग्रामपांिायतीतील ----------------पाडा / वस्ती /
पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह याांनी महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत
करण्याबाबत) चनयम, 2014 च्या चनयम 4 प्रमाणे चदनाांक ------------ रोिी गाव िाहीर करण्यासांदभात ठराव
केलेला आहे.
आचण ज्याअथी यासांदभात उपचवभागीय अचधकारी, श्री/श्रीम-------------याांनी-------------- चदनाांक --------रोिी ----------- ग्रामपांिायतीत येणा-या पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह /
वस्तयाांिा समुह याांिी सांबचां धत नोंदणीकृत मतदार व स्थाचनक अचधका-याांच्या उपस्स्थतीत िौकर्ी केली आहे.
आचण ज्याअथी उपचवभागीय अचधकारी याांनी केलेल्या िौकर्ीअांती पाडा / वस्ती /
पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह गाव घोचित करण्यास पात्र आहे, असे प्रस्ताचवत केले आहे . (िौकर्ी
अहवालािी प्रत सोबत िोडली आहे)
आचण

तयाअथी

मी---------------------

चिल्हाचधकारी

----------------

उपचवभागीय अचधकारी याांनी केलेल्या िौकर्ी बाबत समाधानी आहे . म्हणुन ----------- पाडा / वस्ती /
पाांडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह पेसा चनयम -4 प्रमाणे गाव घोचित करण्यािी चर्फारस करीत आहे आचण
सांबचां धत वाडा-पाडा-वस्तीस गाव म्हणुन घोचित करण्यािी चवनांती करीत आहे .
सवग सवन क्रमाांक, चवभाग क्रमाांक आचण इतर हद्दीच्या सांदभातील चवस्तृत तपचर्ल
तसेि नकार्ा सोबत िोडला आहे .
अ.क्र.

हद्दीिे तपचर्ल

समुह नांबर/ कम्पार्ग मेन्र् नांबर

इतर

खुणा

(आवश्यक

असल्यास)

असेही प्रस्ताचवत करण्यात येते की, सदर वाडया-वस्तया-पाडयाांना गाव िाहीर केल्यानांतर
िाहीर केलेल्या गावाांिे क्षेत्र वगळु न उरलेल्या क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले िाईल. या गावासाठी
पेसा अचधचनयमातील तरतुदी व चनयमातील तरतुदी लागु राहतील व तयाांिे अचधकार अबाचधत राहतील.
स्वाक्षरी
चदनाांक :

चिल्हाचधकारी
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अनुसूिी-V
महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम, 2014
अांतगगत चनयम 4 अन्वये गाव िाहीर करण्यासाठी चवभागीय आयुक्ताांनी प्रचसध्द करावयाच्या अचधसुिनेिा नमुना.
अचधसूिना
क्रमाांक ------------ महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबचां धिे उपबांध (अनुसूचित क्षेत्रावर
चवस्तारीत करण्याबाबत) चनयम 2014 च्या चनयम 4 अांतगगत प्रदान करण्यात आलेल्या अचधकाराांिा वापर करुन
पाडा /पाडयाांिा समुह वस्ती /वस्तयाांिा समुह, वाडी/वाडयाांिा समुह गाव म्हणुन चवचनर्मदष्ट्र् करण्यात येते,
आचण ज्या अथी ----------------------- ग्रामपांिायतीतील पाडा / वस्ती / पाडयाांिा
समुह / वस्तयाांिा समुह याांनी महाराष्ट्र ग्रामपांिायती सांबध
ां ीिे उपबांध (अनुसुचित क्षेत्रावर चवस्तारीत
करण्याबाबत) चनयम, 2014 च्या चनयम 4 प्रमाणे चदनाांक ------------ रोिी गाव िाहीर करण्यासांदभात ठराव
केलेला आहे.
आचण ज्याअथी उपचवभागीय अचधकारी याांनी यासांदभात चदनाांक ---------- रोिी
--------- ग्रामपांिायतीत येणा-या पाडा / वस्ती / पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह याांिी सांबचां धत नोंदणीकृत
मतदार व स्थाचनक अचधका-याांच्या उपस्स्थतीत िौकर्ी केली आहे.
आचण ज्याअथी चिल्हाचधकारी याांनी िौकर्ी अांती सांबचां धत पाडा / वस्ती / पाडयाांिा
समुह / वस्तयाांिा समुह याांना गाव घोचित करण्यािी चर्फारस केलेली आहे .
आचण तयाअथी मी श्री/श्रीम ---------------------------------- चवभागीय आयुक्त ------------- पेसा चनयमाच्या चनयम 4 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अचधकाराांिा वापर करुन येथे पाडा / वस्ती /
पाडयाांिा समुह / वस्तयाांिा समुह यास पेसा चनयम 4 अांतगगत गाव घोचित करीत आहे.
सदर गावाांच्या नैसर्मगक हद्दीिे तपचर्ल तसेि सांबचां धत नैसर्मगक साधनाांच्या वापरािी
पारां पाचरक हद्द खालीलप्रमाणे आहे .
अ
.क्र.

हद्दीिे तपचर्ल

समुह

नांबर/

कम्पार्ग मेन्र् नांबर

इतर

खुणा

(आवश्यक असल्यास)

सदर गाव िाहीर केल्यानांतर िाहीर केलेल्या गावाांिे क्षेत्र वगळु न उरलेल्या क्षेत्र मुळ
गाव म्हणुन ओळखले िाईल. या गावासाठी पेसा अचधचनयमातील तरतुदी व चनयमातील तरतुदी लागु राहतील.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानुसार व नावाने,

स्वाक्षरी
चदनाांक :

चवभागीय आयुक्त
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