सामाजिक वनीकरण
---------------------------------ननवडलेल्या पाणवहाळ क्षेत्रातील वनेतर
सामहु हक िममनीवर वक्ष
ृ लागवड योिना
( बीगर आहिवासी)
महाराष्ट्रग शासन .

ग्राम ववकास व िलसंधारण ववभाग,
शासन ननणणय, क्रमांक-, एसएलएफ-1093/प्र.क्र.11/िल-11
मंत्रालय, मुंबई-400032,

हिनांक- 3 सप्टें बर, 1993
वाचा:- १) शासन पररपत्रक, महसूल व वन ववभाग, क्र- एमएफपी-१०८७ /प्र.क्र.८५/फ-११,
हिनांक २१ ऑक्टोंबर, १९८७.

२) शासन ननणणय, ग्राम ववकास व िलसंधारण ववभाग, क्र. िलस-१०९२/सीआर-१८२
/िल-७, हिनांक ५ ऑगस्ट, १९९२.
३) शासन ननणणय, ग्राम ववकास व िलसंधारण ववभाग, क्र. एसएलएफ-१०९१/प्र.क्र.८९
/िल-११, हिनांक ३० नोव्हें बर, १९९२.
४) संचालक, सामाजिक वनीकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/नवा
/९८/५१५३, सन ९२-९३ हिनांक १९ िानेवारी, १९९३.

५) शासन ननणणय, ग्राम ववकास व िलसंधारण ववभाग, क्र. एसएलएफ-१८९३/प्र.क्र.२३
/िल-१२, हिनांक ६ फेब्रव
ु ारी, १९९३.
प्रस्तावना:-

राज्यात कृषी ववत्त सल्लागार संस्थेने पाहणी केल्यानुसार २८.०० लाख हे क्टर वनेत्तर

सामहु हक/सावणिननक

िममन

आहे .

इतक्या

मोठ्या

प्रमाणात

उपलब्ध

असलेल्या

सामुहहक/सावणिननक पडीक िममनीचा वक्ष
लागवडीच्या माध्यमातून ववकास करुन ती
ृ
उत्पािनक्षम करणे आवश्यक आहे . सामाजिक वनीकरण ववभागाने गेल्या िशकात ननरननराळ्या

योिनांच्या माध्यमातून २.४० लाख हे क्टसण क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे . तथापी सिर काम
ववभागास ज्या ज्या हिकाणी सामुहहक/सावणिननक िममन उपलब्ध होईल नतथे करण्यात आले

आहे . राज्य शासनाने १९९२-९३ पासून एकाजत्मक पाणवहाळ क्षेत्र ववकासाचे धोरण जस्वकारले आहे .

त्यात पाणवहाळ क्षेत्रात एकाच वेळी सामाजिक वनीकरण मि
ृ व िलसंधारणाची कामे गरिेनुसार

हाती घ्यावयाची आहे त. त्यातही सामाजिक वनीकरणाचे काम पाणवहाळ क्षेत्राच्या वरच्या बािूस

व डोंगर उतारावर केल्यामशवाय अन्य िोन घटकांच्या कामांना बळकटी येत नाही. हे धोरण
राबववण्यासािी सववस्तर आिे श शासन ननणणय हिनांक. ५.८.१९९२ अन्वये ननगणममत केले आहे .
त्यानुसार सुमारे ६००० गावांच्या लघु पाणलोट क्षेत्रात िलसंधारणाचा कायणक्रम पहहला टप्पा

म्हणुन राबववण्याचा आहे .सिर गावातील सामहु हक िममनीवर वक्ष
ृ लागवडीचा कायणक्रम हाती
घ्यावयाचा आहे . अथाणत प्रस्तुत कायणक्रम सामाजिक वनीकरण ववभागात पूवी राबववण्यात येणा-या

गट लागवड योिनेचे व्यापक स्वरुप आहे . हा कायणक्रम चांगला असन
ू तो बिललेल्या पररजस्थतीत

सुद्धा चालू िे वावा असा शासनाचा ववचार आहे . त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे आिे श िे त
आहे :-

शासन ननर्णय :ननवडलेल्या गावांच्या लघुपाणवहाळ क्षेत्रात वनेतर सामुहहक/ सावणिननक िममनीवर वक्ष
ृ

लागवड योिना राज्यात १९९३-९४ पासून कायाणजन्वत करण्याचा शासनाने ननणणय घेतला आहे . या
संिभाणत योिना त्यांची अंमलबिावणी इत्यािीबाबत तपशील पुढील प्रमाणे आहे :१) या योजनेचे उद्देश खालील प्रमार्े आहे :-

अ) ननवडक लघु पाणलोट क्षेत्रात िलसंधारण, िलपुनभणरण करण्यासािी सामुहहक/
सावणिननक िममनीवर वक्ष
ृ लागवड करणे.

ब) स्थाननक िनतेच्या इंधन, चारा व लहान इमारती लाकूड या गरिा भागववणे.

क) िममनीची धूप थांबववणे, िल व मि
ृ संधारण करणे, पयाणवरण संतुलन राखणे व पाणी
वाहून िाण्याचे प्रमाण कमी करणे.
ड) ग्राममण भागात रोिगाराची संधी ननमाणण करणे.
२) योजनेचा तपशशल:-

शासन ननणणय हिनांक ५ ऑगस्ट, १९९२ च्या अनुषंगाने १९९३-९४ मध्ये ननवडलेल्या लघु

पाणलोट क्षेत्रातील ३००० गावात हा कायणक्रम राबववला िाईल. त्यानुसार त्यातील उपलब्ध
सामुहहक/ सावणिननक िममन पुढील तीन प्रभागात ववभागता येईल.

अ) प्रभाग -१:- ज्या िममनीत मातीची खोली १० से.मी. पेक्षा कमी आहे .
ब) प्रभाग -२ :- ज्या िममनीत मातीची खोली १० ते ३० से. मी. आहे .
क) प्रभाग -३ :- ज्या िममनीत मातीची खोली १० ते ३० से. मी. पेक्षा अधधक आहे .
उपरोक्त तीन प्रभागात करावयाच्या कामाचा तपशील पररमशष्ट्ट “ब” मध्ये िे ण्यात आला
आहे .

३) योजनेची अंमलबजावर्ी:-

या योिनेअत
ं गणत सामुहहक/ सावणिननक िममनीवर करण्यात येणा-या वक्ष
ृ लागवडीची

िे खभाल व संरक्षण ग्राम पंचायतीने व गावातील लोकांनी करावयाची आहे . त्यामुळे, ववभागामाफणत

रखवालिार नेमण्याची तरतुि करण्यात आलेली नाही. तसेच , वक्ष
ृ लागवडीपासून ममळणारे सवण
उत्पन्न ग्राम पंचायतीला ममळे ल व त्यांनी त्यांचा वापर गावांच्या ववकास कामांसािी करावयाचा
आहे . हे लक्षात घेता योिना राबववताना त्यात लोकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे . या दृष्ट्टीने
सुसंबद्ध योिनेची आखणी करण्यात यावी. त्यासािी सुटसुटीत मॅनेिमें ट प्लॅ न तयार करावा. हे

करताना िममनीची तसेच वक्ष
ृ प्रिातींची ननवड ग्रामपंचायतीच्या सल्ल्याने करावी. त्याप्रमाणे

ग्राम पंचायतीबरोबर शक्य तो करारनामा करावा. या योिनेअत
ं गणत ववभागाने तीन वषाांनंतर
प्रस्तत
ु लागवड ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरीत करावयाची असल्याने वर उल्लेखलेल्या मॅनेिमेंट

प्लॅ न मध्ये ववववध वक्ष
ृ प्रिातीच्या तोडीपयणन्त कायणपद्धती आखून द्यावी म्हणिे ग्रामपंचायतीस
पढ
ु ील व्यवस्थापनाबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही या प्रयोिनासािी मॅनेिमेंट प्लॅ न तसेच

वावषणक अंिािपत्रक व आराखड्यात प्रचमलत ननयमानुसार तांत्रत्रक व प्रशासकीय मंिुरी सक्षम
अधधका-यांनी द्यावी.
४)

या योिनेअत
ं गणत १९९३-९४ मध्ये राज्यात िलसंधारण कायणक्रमासािी ननवडलेल्या

गावातील सामुहहक/ सावणिननक पडडक िममनीवरील ६३७५ हे क्टसण क्षेत्रावर वक्ष
ृ लागवड केली

िाईल त्याचा भौनतक व आधथणक तपशील पररमशष्ट्ट “क” मध्ये हिला आहे . यासािी िर हे क्टरी खचण
रुपये ६२५१/- इतका येईल. त्याचा तपमशल पररमशष्ट्ि ” अ” मध्ये हिला आहे .
५.

या योिनेचे ननरीक्षण व संननयंत्रण इतर ननयममत योिनाप्रमाणे जिल्हा, वत्ृ त

संचालनालय स्तरावर करण्यात यावे.
६.

रे कॉडण व लेखे :- लागवड अधधका-यांनी तालुका स्तरावर, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण

यांनी जिल्हा स्तरावर या योिनेचे रे कॉडण व लेखे ववहीत पद्धतीनस
ु ार स्वतंत्रररत्या िे वावे.
७.

लेखापररक्षा :-या योिनेचे रे कॉडण संबंधधत अधधका-यांनी

ननयममत लेखा पररक्षेसािी

उपलब्ध करुन द्यावे.
८.

योिनेसािी आधथणक तरति
ू :- शासन पररपत्रक ववत्त ववभाग, क्रमांक-परु क १०९३ /प्र.क्र

१९८/ अथणसंकल्प-३, हिनांक ३१ िुलै, १९९३ अन्वये महाराष्ट्र ( जव्ितीय पुरवणी) ववननयोिन

अधधननयम १९९३ ( सन १९९३ चा महाराष्ट्र अधधननयम क्र-२३) अन्वये पुरवणी मागण्या
अथणसंकजल्पय तरति
ु ीच्या ववतरणासािी पाररत झाला आहे . हे लक्षात घेता या शासन ननणणयाव्िारे
त्रबगर आिीवासी क्षेत्रात ननवडलेल्या पाणवहाळ क्षेत्रातील सामुहहक/सावणिननक िममनीवर वक्ष
ृ
लागवड या प्रयोिनासािी १९९३-९४ कररता संचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे
यांना रु ३७२.७७ लाख (रुपये नतनशे बहात्तर लाख सत्त्याहत्तर हिार मात्र ) इतक्या मयाणिेपयणत
खचण करण्यास प्राधधकृत करण्यात येत आहे . त्यानी त्यांचे जिल्हावार वाटप करुन त्याबाबत
शासनास कळवावे.
९.

या प्रयोिनासािी होणारा खचण मागणी क्र-एल-२३, ४४०६ वनीकरण व वन्य िीवन यावरील

भांडवली खचण , १०२ सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण , पंचवावषणक योिनेअत
ं गणत योिना-राज्य
योिनेअत
ं गणत योिना, (चार) पाणवहाळ क्षेत्रातील सावणिननक / सामहु हक िममनीवर वक्ष
ृ लागवड
( ४४०६

०६७२) या लेखामशषाणखाली खची टाकून १९९३-९४ च्या वषाणखाली मंिूर केलेल्या

अनुिानातून भागववण्यात यावा.
१०.

ननवडलेल्या पाणवहाळ क्षेत्रातील सामहु हक/ सावणिननक िममनीवर वक्ष
ृ लागवडीसािी

वनिाती क्षेत्र उपयोिना याकररमता रु २५.७५ (रुपये पंचवीस लाख पंच्च्याहत्तर मात्र) शासन
ननणणय ,आिीवासी ववभाग , क्र टी एस पी १०९३/ बीयुडी ९८/ का-७, हिनांक ३१ िुलै, १९९३ अन्वये
करण्यात आली आहे . हे लक्षात घेता या तरतुिींचा वापर योिनेसािी वर ववहीत केलेल्या मागणिशणक
तत्वानस
ु ार करण्यात यावा. त्यानस
ु ार संचालक , सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे
यांनी आवश्यक ती कायणवाही करावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने,
स्वाक्षरीत/( र. ि. मांडे )
कक्ष अधधकारी
ग्रामववकास व िलासंधारण ववभाग
प्रनत,
1. संचालक , सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे,
2. सवण सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण वत्ृ ते(५),

3. सवण उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण ववभाग (२९),
4. महालेखापाल (लेखा पररक्षा) महाराष्ट्र, मंब
ु ई, नागपरु ,

5. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपुर
6. सवण जिल्हाधधकारी,

7. सवण मुख्य कायणकारी अधधकारी , जिल्हा पररषिा,
8. सवण जिल्हा कोषागार अधधकारी,

9. ववभागीय आयुक्त, महसुली ववभाग (सवण),

10. कायाणसन अधधकारी, िल १ ते २३,

11. कायाणसन अधधकारी, ग्रामववकास व िलासंधारण ववभाग, १९ व ३४,
12. कायाणसन अधधकारी, ववत्त ववभाग, व्यय-१५, अथणसंकल्प ३ व ४
13. कायाणसन अधधकारी, ननयोिन ववभाग, योिना-१४,
14. कायाणसन अधधकारी, आिीवासी ववभाग कायाणसन-१४,
15. ननवड नस्ती, िल-११.

