अनुसूचित जमाती व इतर पारंपाचरक वन चनवासी
(वनहक्क मान्य करणे) अचिचनयम, 2006, चनयम
2008 व सुिाचरत चनयम, 2012 अंतर्गत
सामुचहक वनहक्कांिे संविगन आचण व्यवस्थापन
आराखडे तयार करण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन
आचिवासी चवकास चवभार्
शासन पचरपत्रक क्रमांकः वहका-2017/प्र.क्र.77/का-14
मािाम कामा रोड, हु तात्मा राजर्ुरु िौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
चिनांक:- 6 जुल,ै 2017.

वािा :- 1) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपाचरक वन चनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अचिचनयम 2006 व
चनयम 2008 आचण सुिाचरत चनयम 2012.
2) आचिवासी चवकास चवभार्, शासन चनणगय क्रमांक: वहका-2014/प्र.क्र.66/का.14,
चिनांक 24 जून, 2015
3) जन जाती कायग मंत्रालय, भारत सरकार, नवी चिल्ली यांिे पत्र क्र. 23011/16/2015-FRA,
चिनांक 23 एचप्रल, 2015

शासन पचरपत्रक :अनुसूचित जमाती व इतर पारंपाचरक वन चनवासी (वनहक्क मान्य करणे ) अचिचनयम, 2006 व
चनयम, 2008 आचण सुिाचरत चनयम, 2012 नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपाचरक वन चनवासी यांना
कलम 3 (1) नुसार वैयक्क्तक व सामूचहक वनहक्क ककवा िोहोंिे िारणाचिकार चमळण्यािे अचिकार प्राप्त
झालेले आहे त. यामध्ये अनुसूचित जमाती ककवा इतर पारंपाचरक वनचनवासी यांना स्वत:च्या
उपजीचवकेकचरता शेती कसण्यासाठी वनजचमनी िारण करण्यािा व त्यामध्ये राहण्यािा हक्क; चनस्तार
सारखे हक्क; र्ावाच्या सीमांतर्गत ककवा सीमेबाहे र पारंपाचरकरीत्या र्ोळा केले जाणारे र्ौण वनोत्पािन
र्ोळा करणे, त्यािा वापर करणे ककवा त्यािी चवल्हेवाट लावणे यासाठी स्वाचमत्व हक्क; पाण्यामिील मत्स्य
व अन्य उत्पािने, िराई करणे, पारंपाचरक मोसमी सािनसंपत्ती चमळचवण्यास हक्किार असणे; चनरंतर वापर
करण्यासाठी पारंपाचरकरीत्या संरक्षण व संविगन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाचजक वनस्त्रोतािे
संरक्षण, पुनर्ननमाण, संविगन, व्यवस्थापन करण्यािे हक्क इ. चवचवि वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
2.

प्रस्तुत अचिचनयमाच्या कलम 5 आचण कलम 3(1)(झ) नुसार अनुसूचित जमाती आचण इतर

पारं पाचरक वन चनवासी यांना "कनरतर वापर करण्यासाठी पारंपचरकचरत्या संरक्षण व संविगन करण्यात
आलेल्या कोणत्याही सामाचजक वन-स्त्रोतांिे संरक्षण, पुनर्ननमाण, संविगन ककवा व्यवस्थापन करण्यािा हक्क"
प्रिान करण्यात आला आहे . अनुसूचित जमाती व इतर पारं पचरक वन चनवासी (वन हक्क मान्य करणे) चनयम,
2008 च्या चनयम 4(1)(ङ) अन्वये ग्रामसभा वनहक्क अचिचनयमाच्या कलम 5 च्या तरतुिी अंमलात आणण्याच्या
दृष्ट्टीने, वन्यजीवन, वन व जैचवक चवचविता यांिे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या सिस्यांमिून र्ठीत करु
शकेल. सिर वन हक्क चनयमाच्या चनयम 4(1)(ि) नुसार उक्त चनयम 4(1)(ङ) अंतर्गत र्ठीत सचमतीला
अनुसूचित जमातीिे वनचनवासी व इतर पारं पचरक वनचनवासी यांच्या फायद्यासाठी अशा सामूचहक वनसंपत्तीिे
चनरं तर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी सामूचहक वनसंपत्तीिे संविगन करण्यािी व चतिे व्यवस्थापन
करण्यािी योजना तयार करणाऱ्या आचण वन चवभार्ाच्या सूक्ष्म योजना ककवा िालू योजना ककवा व्यवस्थापन
योजनांबरोबर अशा संविगन व व्यवस्थापन योजनांिे आवश्यक वाटे ल अशा फेरबिलांचनशी एकत्रीकरण
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करण्यािे अचिकार असतील. यानुसार, जन जाती कायग मंत्रालय, भारत सरकार यांनी त्यांच्या चिनांक

23 एचप्रल 2015 च्या पत्रान्वये वन हक्क कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत सामुचहक वन संसािनाच्या
मान्यता आचण अचिनस्त ठे वणे आचण त्यांिे व्यवस्थापन करणे याबाबतिी मार्गिशगक तत्वे चनर्गचमत केली
आहे त. त्यानुषंर्ाने सामुचहक वनहक्कांिे संविगन आचण व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी
खालीलप्रमाणे सचवस्तर मार्गिशगक सूिना चवहीत करण्यांत येत आहे त :(i) वन हक्क अचिचनयम, 2006 च्या कलम 3(1)(झ) आचण कलम 5 नुसार, सामूचहक वन हक्कांिे संरक्षण,
पुनर्ननमाण ककवा संविगन ककवा व्यवस्थापन याबाबतिे प्राचिकार ग्रामसभा चतच्या सिस्यांिी चनयम
4(1)(ङ) अंतर्गत वन्यजीव आचण जैवचवचविता यांिे सरंक्षणासाठी र्ठीत सचमतीला आहे त. ग्रामसभा
म्हणजे वन हक्क अचिचनयम 2006 च्या कलम 2 (छ) आचण 2(त) मध्ये चिलेल्या व्याखेप्रमाणे आहे .
(ii) प्रत्येक ग्रामसभा चतच्या सिस्यांना व्यवक्स्थत समजेल अशा सोप्या स्वरुपात वन हक्क संविगन आचण
व्यवस्थापन आराखडा तयार करु शकेल.
(iii) वन हक्क व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये जंर्लात प्रवेश, जंर्लािा वापर आचण जंर्लािे संविगन याबाबतच्या
चनयम आचण चनयमनािा समावेश असेल.
(iv) ग्रामसभा आचण वन हक्क चनयम 4(1)(ङ) अंतर्गत सचमती वन चवभार्ाच्या सूक्ष्म योजना ककवा िालू
योजना ककवा व्यवस्थापन योजनांना आवश्यक वाटे ल अशा फेरबिलांचनशी ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या
संविगन व व्यवस्थापन योजनांशी एकत्रीकरण करण्यासाठी प्राचिकृत असेल.
(v) उपरोक्त (ii), (iii) आचण (iv) प्रमाणे ग्रामसभेने घेतलेले सवग चनणगय अंचतम असतील आचण कोणतेही
प्राचिकरण वा कोणतीही व्यक्ती यांना या चनणगयांमध्ये बिल करण्यािे अचिकार नसतील.
(vi) सामूचहक वन संसािनांच्या संविगन आचण व्यवस्थापन आराखड्याबाबतिा सूिक स्वरुपातील नमूना
"पचरचशष्ट्ट- अ" प्रमाणे आहे. मात्र, अचिचनयमाच्या कलम 12 अनुसार जनजाती कायग मंत्रालयाच्या
चिनांक 23 एचप्रल 2015 च्या पत्रातील मार्गिशगक सूिनेनुसार प्रत्येक ग्रामसभा सामूचहक वन
संसािनांच्या संविगन आचण व्यवस्थापनािा सोपा आराखडा स्वत: तयार करु शकेल.
(vii) अनुसूचित जमाती व इतर पारं पाचरक वन चनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अचिचनयम, 2006 अन्वये वनांिे
संरक्षण, संविगन, व्यवस्थापन आचण पुनगचनमाणािी जबाबिारी ग्रामसभांना िे ण्यात आली असल्यामुळे,
वनांच्या सरंक्षण, पुनगचनमाण आचण व्यवस्थापनांच्या संिभातच्या सवग चनणगयांबाबत ग्रामसभेिी संमती
घेण्यात यावी.
(viii) सवग चजल्हाचिकारी, मुख्य कायगकारी अचिकारी , चजल्हा पचरषि आचण प्रकल्प अचिकारी, एकाक्त्मक
आचिवासी चवकास प्रकल्प यांनी ग्रामसभांच्या व्यवस्थापन आराखड्याच्या अचिकारांबाबत ग्रामसभांना
माचहती होईल याबाबत खात्री करावी तसेि ग्रामसभांना व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याबाबत
उत्तेजन द्यावे.
(ix) ग्रामसभेने तयार केलेला व्यवस्थापन आराखडा सवग संबचं ितांना बंिनकारक असेल.
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3.

आयुक्त, आचिवासी चवकास, नाचशक यांनी “नोडल एजन्सी” म्हणून याप्रकरणी वेळोवेळी आढावा

घ्यावा व त्याबाबतिा अहवाल शासनास सािर करावा.
सिर शासन पचरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आले असून त्यािा संकेतांक 201706211258104724 असा आहे . हे पचरपत्रक
चडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांचकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Laxmikant
Gopalrao Dhoke

Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal
Development Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=413beeca50b65438c7a037917ccf1f24d8ca68
4b65640df6372ea731ffac4dfc, cn=Laxmikant Gopalrao
Dhoke
Date: 2017.07.06 16:34:22 +05'30'

( ल. र्ो. ढोके )
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रचत,
1.

मा.मंत्री, आचिवासी चवकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांिे खाजर्ी सचिव

2.

मा. राज्यमंत्री, आचिवासी चवकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांिे खाजर्ी सचिव

3.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

4

सचिव (वने), महसूल व वन चवभार्, मंत्रालय, मुंबई

5

सचिव, (ग्राम चवकास ) ग्राम चवकास व जलसंिारण चवभार्, मंत्रालय, मुंबई

6.

आयुक्त, आचिवासी चवकास, महाराष्ट्र राज्य, नाचशक

7.

आयुक्त, आचिवासी संशोिन व प्रचशक्षण संस्था, पुणे.

8.

प्रिान मुख्य वन संरक्षक ( वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर

9.

सवग चवभार्ीय आयुक्त,

10.

सवग चजल्हाचिकारी.

11.

अपर आयुक्त, आचिवासी चवकास, ठाणे, नाचशक, नार्पूर, अमरावती,

12.

सवग मुख्य कायगकारी अचिकारी, चजल्हापचरषि.

13.

सवग प्रकल्प अचिकारी, एकाक्त्मक आचिवासी चवकास प्रकल्प.

14.

सवग तालुका सामुचहक वनहक्क व्यवस्थापक

15.

सवग चजल्हा सामुचहक वनहक्क व्यवस्थापक

16.

सवग उप सचिव/अवर सचिव/काया.अचिकारी,आचिवासी चवकास चवभार्, मंत्रालय, मुंबई- 32

15.

चनवड नस्ती.(का.14) आचिवासी चवकास चवभार्,मंत्रालय,मुंबई.
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( आचिवासी चवकास चवभार्, शासन चनणगय, क्र.वहका-2017/प्र.क्र.77/का-14, चि. 6 जुल,ै २०१7) सोबतिे
"पचरचशष्ट्ट- अ "
सामूचहक वन संसािने व्यवस्थापन आराखडा आचण ठरावािा आिशग नमुना
(टीप : हा एक सूिक स्वरुपािा व्यवस्थापन आराखडा नमुना आहे. मात्र, प्रत्येक ग्रामसभा
आपआपल्या स्तरावर साध्या नमुन्यात स्वत:िा व्यवस्थापन आराखडा बनवू शकेल)

_____________________________________________
ग्रामसभेिे नाव:
ग्राम पंिायतीिे नाव:
तालुक्यािे नाव:
चजल्हा:
चिनांक:

ठराव:
क.) असे घोचषत करण्यात येते की, यासोबत जोडलेल्या व्यवस्थापन आराखड्यावर ििा झाली आहे
आचण सिर व्यवस्थापन आराखडा आजपासून ........... वषे/मचहने कालाविीसाठी स्वीकारण्यात आला
आहे .
ख.) असेही घोचषत करण्यात येते की, सोबतिा आराखडा वन चवभार्ाच्या आराखडा/ सूक्ष्म आराखडा/
िालू आराखडा (Management Plan / Micro Plan / Working Plan) यांच्याशी खालीलप्रमाणे
सुसंर्त राचहल:
i) सोबतिा व्यवस्थापन आराखडा यापुढे वन चवभार्ाच्या वनव्यवस्थापन आराखडा/सूक्ष्म
आराखडा/िालू आराखडा यामध्ये अंतभूत
ग असेल.
ii) वन चवभार्ाच्या व्यवस्थापन आराखडा/िालू आराखडा/सूक्ष्म आराखडा यातील या सामूचहक वन
संसािन व्यवस्थापन आराखड्याशी सुसंर्त नसलेला भार् यापुढे वर्ळण्यात आला आहे असे
समजण्यात येईल. वन चवभार्ाने चवनाचवलंब याबाबत खात्री करावी.
र्.) सामूचहक वन संसािने व्यवस्थापन सचमती (ककवा ग्रामसेवक) यांना या आराखड्यािी प्रत स्थाचनक
चजल्हा वन संरक्षक यांना पाठचवण्याबाबत सूचित करण्यात येत आहे .
घ.) याद्वारे असेही घोचषत करण्यात येते की, ही ग्रामसभा जेंव्हा र्रज भासेल तेंव्हा हा व्यवस्थापन
आराखडा सुिारीत करणे, तसेि वन चवभार्ाच्या सुक्ष्म/िालू आराखड्यातील भार् सुिारीत करणे
याबाबतिा हक्क राखून ठे वत आहे .
ि.) यानंतर असेही घोचषत करण्यात येते की, कोणीही या सामूचहक वनहक्क क्षेत्रामध्ये व्यवस्थापन,
वृक्षारोपण, वृक्षतोड आचण वनांिे पुनरुज्जीवन यासारखे उपक्रम

या

ग्रामसभेच्या

पूवग

सूचित

परवानर्ीचशवाय घेणार नाहीत.
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सामूचहक वन संसािने व्यवस्थापन आराखडा
आराखडा तयार करण्यािी तारीख:
1.

सामूचहक वन हक्क क्षेत्रािी सद्यक्स्थती

(टीप: येथे सध्यािी वनािी क्स्थती, जैव चवचविता इत्यािींचवषयी नमूि करावे. जर चनचित स्वरुपात
माचहती उपलब्ि नसेल तर स्थाचनक ज्ञानावर आिाचरत ढोबळ तपशील नमूि करावा.)
i) शासन अचभलेखानुसार िे ण्यात आलेला एकूण वनहक्क: .........हे क्टर
ii) जीपीएस सवेक्षण (घेण्यात आले असल्यास) अंिाचजत क्षेत्र: ........हे क्टर

(जीपीएस सवेक्षण करण्यात आले नसल्यास, "लार्ू नाही" असे चलहावे)

iii) कंपाटग मेंट क्रमांक (माचहत असल्यास):

iv) सामूचहक वनहक्क अंतर्गत स्थाचनक/पारं पचरक वन क्षेत्रािे नाव (नावे ): (यािी)
v) सामूचहक वन हक्क क्षेत्रािी सद्यक्स्थती:

(टीप: हे अनेक प्रकारांनी करता येवू शकेल.
उपग्रह नकाशा तयार

करता येईल.

वेर्वेर्ळे भार् आचण त्यांिी क्स्थती िशगचवणारा

तपशीलवार वनस्पती सवेक्षणही

खालीलप्रमाणे सोप्या पध्ितीने अंिाजही बांिता येतील)

करता

येईल.

क) िाट वृक्ष असलेले क्षेत्र (एकूण सामूचहक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंिाचजत)

ख) खुल्या वृक्ष असलेले क्षेत्र (एकूण सामूचहक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंिाचजत)
र्) र्वत असलेले क्षेत्र (एकूण सामूचहक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंिाचजत)

घ) वनचवभार्ािे वृक्षारोपण असलेले क्षेत्र (एकूण सामूचहक वन हक्कांच्या टक्केवारीत) (अंिाचजत)
ि) नापीक परं तु पुनरुज्जीवीत करता येणारे क्षेत्र (एकूण सामूचहक वन हक्कांच्या टक्केवारीत)

(अंिाचजत)

छ) नापीक आचण खडकाळ व पुनरुज्जीवीत न करता येणारे क्षेत्र (एकूण सामूचहक वन हक्कांच्या
टक्केवारीत) (अंिाचजत)
ज) वृक्ष, खुरटी झाडे ककवा र्वत यांच्या सामान्य प्रजाती: (5 ते 10 प्रजातींिी यािी)
झ) सवग सामान्य प्राण्यांच्या प्रजाती
ण) काही छोटी तळी असल्यास
vi)

सामूचहक वनसंसािनांच्या आचण सामूचहक जमीनीच्या सध्या अक्स्तत्वात असलेल्या व पूवीच्या
व्यवस्थापन पध्िती, तसेि याबद्दलिी सांस्कृचतक/िार्नमक पद्धत (असल्यास) , यांिा तपशील

2.

सामूचहक वन संसािनांिी सध्यािी र्रज:
i) (टीप: सामूचहक वन हक्क क्षेत्रातून चमळणारे महत्वािे लाभ (ही एक सूिक यािी आहे ,

आवश्यकतेप्रमाणे बिल करावा. यािीमध्ये प्रथम सर्ळ्यात महत्वािे आचण नंतर कमी महत्वािे
याप्रमाणे)

क) जळाऊ लाकूड
ख) र्वत / िराई
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र्) घर िु रुस्ती आचण कंु पण यासाठी लार्णारे लाकूड
घ) तेंिु पाने
ि) बांबु
छ) मोह फुले
ज) िारोळी
झ) मि
ण) कुपे मिून काढावयािे लाकूड
ii)

क) पचवत्र चठकाणे (यािी)
ख) र्ाव तळी/टँ क/प्रवाह यांिे पाणलोट क्षेत्रािे संरक्षण

iii) बऱ्याि र्ावकऱ्यांकडू न सामूचहक वन हक्क क्षेत्राबाहे रिा भार् वापरात असल्यास, कशासाठी
ते नमूि करावे (जसे)
क) तेंिू पत्ता संकलन
ख) िराई
र्) जळाऊ लाकूड र्ोळा करणे
3.

सामूचहक वन हक्क जंर्लासाठीिे सवात मोठे िोके

(टीप: ग्रामसभा यावर सचवस्तर खुली ििा करे ल आचण शाश्वत वन व्यवस्थापन यासाठी कोणते
िोके वाटतात ते यामध्ये नमूि करे ल. उिाहरणािाखल खालीलप्रमाणे)

क) बाजूच्या र्ावांकडू न िबाव ? कशा प्रकारे ? िराई ? लाकूड र्ोळा करणे ? बेकायिे शीर
वृक्षतोड ? चशकार ? याबाबत

शेजारच्या र्ावासोबत वाि होतात का ?

ख) र्ावातून अंतर्नवरोि ? िबाव ? कशा प्रकारे ? िराई ? लाकूडफाटा र्ोळा करणे ?
बेकायिेशीर वृक्ष तोड ? चशकार ?
र्) मोहा ककवा तेंिू पत्ता यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर् ? कुणामाफगत ?
घ) कुपे फेकलर् मुळे जंर्लांिे नुकसान ?
ि) खाणकाम ककवा िरणे ककवा रस्ते चवकास यामुळे जंर्लांिे नुकसान
छ) अवक्रचमत ककवा अनुत्पािक वनक्षेत्र - त्यामुळे लोकांिे त्यावरील स्वारस्य कमी होणे ?
ज) वनक्षेत्रांिे अवमूल्यन - ज्यायोर्े र्ावतळी र्ाळाने भरणे अथवा पाणी पातळी खालावणे ?

(टीप: वेर्वेर्ळ्या सामूचहक वन क्षेत्रासाठी वेर्वेर्ळ्या अडिणी असू शकतील)

4. सामूचहक वन हक्कािे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आचण व्यवस्थापन यासाठीिा आराखडा (वर नमूि
केलेल्या शाश्वत वन व्यवस्थापनातील िोके कमी करणे अथवा सोडचवणे यासाठी काय करता
येईल ? ) उिाहरणाथग:
i) वनाच्या संरक्षण आराखड्यािा तपशील (आवश्यक असल्यास):
क) वृक्षतोड/िराई/आर् बद्यलिे चनयम
ख) अंतर्गत/बाह्य व्यक्क्तकडू न उल्लंघनाचवरुध्ि संरक्षण/ चनचरक्षण
र्) ग्रामसभेमाफगत वनािी र्स्त-चवचवि सिस्यांच्या भूचमका व जबाबिाऱ्या
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घ) चनयमांच्या उल्लंघनाबाबत काय कायगवाही करावी
ि) वृक्ष तोडीवर अंशत: वा पूणगत: चनबंि
ii) ग्रामसभा घेऊ ईक्च्छत असलेले नवीन वृक्षारोपण, पुनरुज्जीवन आचण सरं क्षणाच्या
उपक्रमांिा तपशील (असल्यास)

(टीप: ग्रामसभेने त्या क्षेत्रात घेणाऱ्या उपक्रमांचवषयी नमूि करावे. या यािीमध्ये
खालील बाबींिा समावेश करता येईल.)

क) नवीन वृक्षारोपण
ख) िारा चनर्नमती

र्) मृि आचण जल संिारण उपक्रम
घ) इतर तपशील
iii) अशा उपक्रमांसाठी लार्णाऱ्या योजना आचण चनिी याबाबत ग्रामसभेिा अंिाचजत तपशील
(र्रज असल्यास):
5. स्वत:च्या जबाबिारीिा तपचशल: अशा अडिणींबाबत ग्रामसभेिी भूचमका काय असेल ? जसे:
सामूचहक वन हक्कांच्या सीमांिी र्स्त, वृक्षारोपण ककवा र्वत रोपण, तलावातील र्ाळ काढणे,
आर् चनयंत्रण इत्यािी ग्रामसभा यासाठी ककती चनिी िे वू शकेल याबाबतही नमूि करावे.
6.

वन चवभार् आचण इतर संस्था यांच्याकडू न ग्रामसभेला अचभप्रेत असणारी आश्वासने आचण मित
याचवषयीिे तपशील (उिा.)
क) चशकाऱ्यांचवरुध्ि वन चवभार्ाकडू न संरक्षणासाठी साहाय्य
ख) कुपे फेकलर् बाबत आश्वासने ग्रामसभेच्या परवानर्ीनेि अथवा नाही
र्) आर् चनयंत्रणासाठी वन चवभार्ािे साहाय्य
घ) सामूचहक वन हक्कांिे नकाशे आचण सीमांकन (कुणाशी संपकग: महाचवद्यालये, अशासकीय
संस्था, आचिवासी चवभार्) ?
ि)

जैवचवचविता

तपासण्यासाठी

मित आचण

संविगन

व व्यवस्थापनािे चनयोजन:

महाचवद्यालये, अशासकीय संस्था, आचिवासी चवभार्?
छ) शेजारील र्ावांशी असलेले वाि चमटचवणे: (कुणाशी संपकग, अशासकीय संस्था, ग्रामसभा
फेडरेशन, आचिवासी चवभार्, चजल्हास्तरीय सचमती)
ज)

जलसंिारण

ककवा संरक्षण ककवा

वृक्षारोपण

उपक्रमांसाठी

आचिवासी चवकास

चवभार्ाकडू न आर्नथक मित (आचिवासी उपयोजना, ककवा ग्राम चवकास चवभार् (चवचवि
योजना))
झ) तेंिू पत्ता ककवा बांबू ककवा इतर उत्पािने यांच्या चवक्रीसाठी मित: अशासकीय संस्था,
इतर तज्ज्ञ, आचिवासी चवभार्, इतर चवभार्
7. आराखडा अंमलबजावणीसाठी लार्णारा कालाविी ? शक्यतो पुन्हा केंव्हा सुिाचरत करणार?
___________________________________________
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