"अतिसंवद
े नशील वन्यजीव अतिवास" क्षेत्र
(मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य ) तनर्ममिीकरीिा
सतमिी स्थापन करण्याबाबि.

महाराष्ट्र शासन
आतदवासी तवकास तवभाग
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मादाम कामा रोड, हु िात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
तदनांक:- 07 नोव्हें बर, 2019

वाचा :- 1) अनुसूतचि जमािी व इिर पारंपातरक वन तनवासी (वन हककांची मान्यिा) अतितनयम 2006 व
तनयम 2008 आतर् सुिातरि तनयम 2012.
2) अध्यक्ष, िज्ञ सतमिी, मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य िथा अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक आतर् क्षेत्रसंचालक
मेळघाट व्याघ्र प्रक्प अमराविी यांनी तद.25/10/२०१९ रोजी प्रतसदि केलेली जाहीर सूचना.
3) केंद्र शासनाच्या पयावरर् मंत्रालयाचे क्र. F.No 1-23/2014 WL, तद. 4 जानेवारी, 2018 आदे श.
4) केंद्र शासनाच्या जनजािी कायण मंत्रालयाचे आदे श क्र. F.No 23011/23/2017- FRA,तद.6 माचण,2018

प्रस्िावना :अनुसूतचि जमािी व इिर पारं पातरक वन तनवासी ( वनहकक मान्यिा ) अतितनयम 2006 चे कलम 2 (ब)
अन्वये अभयारण्याच्या सभोविाली वन्यप्रार्ी संविणनाच्या प्रयोजनासाठी "िोकाग्रस्ि वन्यजीव अतिवास" तनमार्
करण्याकरीिा वैयक्किक, सामुतहक िसेच इिर हककांमध्ये बदल ककवा पुनणगठर् संबि
ं ी मेळघाट अभयारण्य
अंिगणि क्षेत्रामध्ये असले्या एकूर् 14 गावांिील लोकांशी सल्लामसलि करण्यासाठी संबि
ं ीि गावांमध्ये सभा
आयोतजि करण्यासंदभाि संदभण क्र. 2 अन्वये तद.25/10/२०१९ रोजी जाहीर सूचना प्रतसध्द केलेली आहे . प्रस्िुि
जातहर सुचनेनुसार तद. 13 नोव्हें बर, 2019 पासून िे तदनांक 20 नोव्हें बर, 2019 पयंि एकूर् 14 गावांमध्ये सभा
आयोतजि केले्या आहे ि.
2.

अतिसंवद
े नशील वन्यजीव अतिवास क्षेत्र घोतिि करण्यासाठी पयावरर् मंत्रालय, भारि सरकार नवी

तदल्ली यांनी संदभण क्र. 3 अन्वये मागणदशणक सूचना तवहीि केले्या आहे ि. सदरील मागणदशणक सुचनांच्या पतरच्छे द
5.1 नुसार महसूल व वन तवभागाने िोकाग्रस्ि (अतिसंवद
े नशील ) वन्यजीव अतिवास तनतिि करण्यासाठी

राज्यािील 55 संरतक्षि क्षेत्रासाठी िज्ञ सतमत्या गठीि केले्या आहे ि. प्रस्िुिच्या सतमत्यांमध्ये आतदवासी
तवकास तवभागाचे प्रतितनिी म्हर्ून संदभण क्र. 4 अन्वये जनजािी कायण मंत्रालयाने प्रिान सतचव, आतदवासी
तवकास तवभाग यांना प्रातिकृि केलेले आहे.
3.

अनुसूतचि जमािी व इिर पारंपातरक वन तनवासी (वनहककांची मान्यिा) अतितनयम २००६, तनयम

२००८ व सुिातरि तनयम २०१२ मिील कलम 4 (२) नुसार, " राष्ट्रीय उद्याने व उभयारण्यािील कचिाजनक
वन्यजीव वसतिस्थान यांिील या अतितनयमामुळे मान्यिा तमळाले्या वन हककाि सुिारर्ा करिा येईल व
त्यांचे पुन:स्थापना करिा येईल. वनहकक िारक कलम 4 मिील पोटकलम 2 (क) िे 2 (च) येथील शिींचे
समािान झा्यातशवाय वन्यजीवन संविानाकतरिा अबािीि क्षेत्र तनर्ममिी करण्याच्या प्रयोजनाथण
पुन:स्थातपि होर्ार नाही ककवा त्यांच्या हककांना कोर्त्याही रीिीने बािा पोहचर्ार नाही." अशी िरिूद
आहे . त्यानुसार अतिसंवद
े नशील वन्यजीव अतिवास (CWH) क्षेत्र घोतिि करण्याअगोदर उकि कलम ४
(२)(क) िे ४ (२)(च) मध्ये नमूद केलेले टप्पे त्याच क्रमाने पार पाडर्े आवश्यक आहे . प्रस्िुि िरिूदींची
अंमलबजावर्ी होि आहे ककवा कसे, अतिसंवद
े नशील वन्यजीव अतिवास क्षेत्र घोतिि करण्यासाठीचे वैज्ञातनक
मापदं ड योग्य आहे ि काय याची वैज्ञातनक तनकिांवर छाननी करर्े, वन्यजीव व मनुष्ट्य यांचे सहअक्स्ित्व
शकय आहे ककवा कसे, यासाठी आवश्यक अशी सहअक्स्ित्वाची व्याख्या करर्े, भूतमसंपादन, पुनवणसन व
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पुनवणसाहि करिांना नुकसान भरपाई तमळण्याच्या आतर् पारदशणकिेचा हकक अतितनय 2013 नुसार
तवस्थातपिांना उतचि मोबदला दे ण्याि येि आहे ककवा कसे, िसेच उकि संदभण क्र. 3 येथील मागणदशणक
ित्वानुसार कायणवाही होिे ककवा कसे, याबाबिची िपासर्ी करण्यासाठी आतदवासी तवकास तवभागामार्णि
सतमिी स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या तवचारािीन होिी.

शासन तनर्णय:प्रस्िावनेि नमूद के्यानुसार, "अतिसंवद
े नशील वन्यजीव अतिवास" क्षेत्र (मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य)
तनर्ममिीकरीिा अपर आयुकि, आतदवासी तवकास, अमराविी यांच्या अध्यक्षिेखालील पुढीलप्रमार्े सतमिी स्थापन

करण्यांि येि असून सदर सतमिीची संरचना खालीलप्रमार्े राहील.
अ.क्र.

2.

सतमिी सदस्य

पद

1

अपर आयुकि, आतदवासी तवकास, अमराविी

अध्यक्ष

2

डॉ. शरदचंद्र लेल,े ATREE

अशासकीय सदस्य

3

श्री. तगिांजॉय साहू , सहायक प्राध्यापक, टाटा सामातजक तवज्ञान संस्था ( TISS)

अशासकीय सदस्य

4

श्रीम. पुर्मर्मा उपाध्याय, खोज संस्था,अचलपूर अमराविी

अशासकीय सदस्य

5

प्रक्प अतिकारी, एकाक्त्मक आतदवासी तवकास प्रक्प, िारर्ी, तज. अमराविी

सदस्य सतचव

अतिसंवद
े नशील वन्यजीव अतिवास क्षेत्र (मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य ) घोतिि करण्याअगोदर उकि सतमिीने

खालीलप्रमार्े कामकाज पहावे.
(i) अनुसूतचि जमािी व इिर पारं पातरक वन तनवासी (वनहककांची मान्यिा) अतितनयम २००६, तनयम २००८

व सुिातरि तनयम २०१२ मिील प्रस्िुि िरिूदींची अंमलबजावर्ी होि आहे ककवा कसे,
(ii) वैज्ञातनक मापदं ड योग्य आहे ि काय याची वैज्ञातनक तनकिांवर छाननी करर्े
(iii) वन्यजीव व सबंिीि गावािील मनुष्ट्य यांचे सहअक्स्ित्व शकय आहे ककवा कसे, यासाठी आवश्यक अशी
सहअक्स्ित्वाची व्याख्या करर्े,
(iv)भूतमसंपादन, पुनवणसन व पुनवणसाहि करिांना नुकसान भरपाई तमळण्याच्या आतर् पारदशणकिेचा हकक
अतितनयम, 2013 (LARR 2013 ) नुसार त्यांना उतचि मोबदला दे ण्याि येि आहे ककवा कसे,
(v) संदभण क्र. 3 येथील मागणदशणक ित्वानुसार कायणवाही होिे ककवा कसे, याबाबिची िपासर्ी करर्े व
सबंतिि ग्रामसभांना मागणदशणन करर्े.
(vi) उकि अतितनयमाच्या कलम 4 (२) (क) मिील िरिूदीनुसार, कलम 6 मध्ये तवतनर्मदष्ट्ट के्याप्रमार्े
ग्रामसभांकडे वनहकक दावे दाखल के्यानंिर त्याची पडिाळर्ी करर्े, प्रत्येक मागर्ीचे क्षेत्र तनतिि
करर्ारा नकाशा ियार करर्े व त्यानंिर सदरील दावे ग्रामसभेच्या ठरावासह उपतवभागस्िरीय
सतमिीकडे सादर करर्े आवश्यक आहे व सदरील दावे/अतपलांवर तज्हास्िरीय सतमिीने अंतिम
तनर्णय घेर्े आवश्यक आहे . त्यामुळे सदरील प्रतक्रया करण्याि आली आहे काय याची खात्री करर्े. इ.
3.

प्रस्िुि सतमिीचा कालाविी 6 मतहन्याचा राहील. या सतमिीने केले्या िपासर्ीबाबिचा गांवतनहाय

अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा.
4.

या प्रयोजनासाठी होर्ारा खचण आयुकि, आतदवासी संशोिन व प्रतशक्षर् संस्था, पुर्े यांनी वनहकक कायदा,

2006 च्या अंमलबजावर्ीसाठी उपलब्लि करुन तदले्या तनिीिून भागतवण्याि यावा.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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5.

सदर शासन तनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर उपलब्लि

करण्याि आला असून त्याचा संकेिांक 201911071553494224 असा आहे . हा आदे श तडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांतकि करुन काढण्याि येि आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

PANDURANG
MAHADU RAUT

Digitally signed by PANDURANG MAHADU RAUT
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ec808c56d3bb3b60878523fc0ccbc983f0564
bce4be61987d7a67fda17b1a563,
postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI,
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPT, o=GOVERNMENT
OF MAHARASHTRA, cn=PANDURANG MAHADU RAUT
Date: 2019.11.26 13:02:32 +05'30'

( पांडुरंग म. राऊि )
कायासन अतिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
1. मुख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
2. अपर मुख्य सतचव (महसूल) महसूल व वन तवभाग, मंत्रालय, मुंबई
3. प्रिान सतचव (मदि व पुनवणसन) महसूल व वन तवभाग, मंत्रालय, मुंबई
4. प्रिान सतचव (वने) महसूल व वन तवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5. तवभागीय आयुकि, अमराविी
6. आयुकि, आतदवासी संशोिन व प्रतशक्षर् संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
7. आयुकि, आतदवासी तवकास, महाराष्ट्र राज्य, नातशक
8. अपर आयुकि, आतदवासी तवकास, अमराविी

9. प्रक्प अतिकारी, एकाक्त्मक आतदवासी तवकास प्रक्प, िारर्ी, तज. अमराविी
10. प्रिान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
11. अध्यक्ष, िज्ञ सतमिी, मेळघाट वन्यजीव अभयारण्य िथा अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक आतर् क्षेत्रसंचालक
मेळघाट व्याघ्र प्रक्प अमराविी

12. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) अमराविी
13. श्री. तगिांजॉय साहू , सहायक प्राध्यापक, टाटा सामातजक तवज्ञान संस्था (TISS)
14. डॉ शरदचंद्र लेल,े ATREE,

15. श्रीम. पुर्मर्मा उपाध्याय, खोज संस्था, अचलपूर, अमराविी
16. तज्हातिकारी, अमराविी.
17. अपर आयुकि, आतदवासी तवकास, ठार्े, नातशक, नागपूर, अमराविी,
18. सवण प्रक्प अतिकारी, एकाक्त्मक आतदवासी तवकास प्रक्प.
19. अध्यक्ष, ग्रामसभा माडीझडप / माखला/सेमाडोह/तपली/बारोटयाखेडा/ सरवारखेडा/ मांतगया/ रोरा/
मालूर/ चोपन/ अढाव/ ढाकर्ा.
20. तनवड नस्िी. (का.14) आतदवासी तवकास तवभाग,मंत्रालय,मुंबई.
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