प्रेस नोट:
“पेसा व वन अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी व गाव-गणराज्य ग्रामसभा
ननमाानाशिवाय मागा नाही”
- धगरोला येथील ग्रामसभांच्या जजल्हा स्तरीय सामहु हक सभेत ग्रामसभांनी संघर्ा मजबत
त
करण्याच्या घेतला संकल्प

मख्
ु य क्षणधित्रे:
o संपतणा भारताच्या पेसा व वन अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या इनतहासातील ऐनतहाशसक
अिी ग्रामसभांिी सामहु हक सभा.
o ग्रामसभांिी आधथाक लुट होऊ नये म्हणतन ग्रामसभांनी सामुहहक ररत्या संपतणा जजल््याकररता
ननिााररत केले बांबत व इतर लघु वन उपजांिे हमी दर. प्रत्येक ग्राम सभेला असेल त्याहतन अधिक
दर मागणी करण्यािा अधिकार.

o जजल््यातील प्रलंबबत वन हक्क दावे ननकाली काढा, महाराष्ट्र ग्राम वन ननयम रद्द करा, वन
क्षेत्रांना नष्ट्ट करणारे अभयारण्य - खदान यांिी मान्यता रद्द करा, वनावर आिाररत लघु व मध्यम
सरु
ु करण्यात यावे, आहदवासींिी मळ
त ननवासी म्हणतन मान्यता मान्य करावी इत्यादी सामहु हक ठराव
पाररत करण्यात आले.
o ग्रामसभांना एकत्र सभेला येण्यापासतन रोकाण्याकररता पोलीस प्रिासनािी दडपिाही. ककत्तेक जागांवर
ग्रामसभा प्रननिींना रोखन
त िरले, हजारो लोकांना अध्याातन
त ि बळजबरीने वापस पाठववण्यात आले.
ग्रामसभांच्या अधिकारासाठी लोकांना मदत करण्यात जजल्हा प्रिासन ठरले अपयिी. ३०० वर
ग्रामसभांना सभा स्थळी येवति हदल्या गेल नाही.
o दडपिाहीला झग
ु ारून गडधिरोली जजल््यातील ९ तालक्
ु यातील एकतण २९५ ग्रामसभा व हजारो

नागररक सदर सामुहहक सभेत सहभागी झाले. जमलेल्या ग्रामसभांनी केली पोलीस प्रिासनाच्या
प्रयत्नांिी ननंदा.

o लोकप्रनतननिी, ववववि िासकीय अधिकारी, जमीन स्तरावरील सरकारी कमािारी झाले सहभागी.
गडधिरोली १६ डडसेंबर २०१५:
गडचिरोली मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ग्रामसभा आपल्या अचिकाराांसाठी सांघर्ष करीत आहे त. पेसा कायदा, वन अचिकार
कायद्याच्या वापर करून ग्रामसभा वन व इतर सांसािनावर अचिकार प्रस्थापितपत करीत आहे त. अचिकारािे हे सांघर्ष सरु
ु

असताना सद्
ु िा व्यवस्थेद्वारे ग्रामसभाांिे अचिकार हहसकावन
ू घेण्यािे प्रयत्न सरु
ु आहे त व जेव्हा ग्रामसभा एकत्र येवन
ू
आपले सांपितविाननक अचिकारािी अांमलबजावणी करण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा प्रशासन व पोलीस दडपशाही केल्या
जाते. सरकारी यांत्रणाि स्वतः कायद्यािी अांमलबजावणी होवू नये म्हणन
ू जमेल ते सवष प्रयत्न करताांना हदसत आहे त.
पेसा कायदा, वन अचिकार कायद्याांना कमजोर करण्यासाठी आणण वन सांसािनाांना हहसकावन्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने
ग्रामवन ननयम २०१४, इत्यादी जन पितवरोिी ननयम, कायदे लागू करण्यािा प्रयत्न करीत आहे . लोह खननज आणण इतर
खननज सांसािना िी लट
ु करण्या कररता खासगी कांपन्याांना हजारो हे क्टर वन क्षेत्र वाटून दे ण्यात आला आहे ; ज्यामळ
ु े
पितवस्थापन, पयाषवरण नक
ु सान आणण आचथषक लट
ु ीिा गांभीर िोका या क्षेत्राच्या जवळ येऊन ठे पला आहे . सोबति
अभयारण्य, सांरक्षक्षत वन क्षेत्र यादी नावाखाली ग्रामसभाांना जांगला पासन
ू दरू करण्यािा प्रयत्न सरु
ु आहे . आज आहदवासी
क्षेत्रि स्वातांत्र व स्वायत्त िोक्यात आहे , म्हणून आहदवासी क्षेत्रातील सवष ग्रामसभाांनी एकत्र येवन
ू आपल्या अचिकारािा
व अस्स्तत्वािा सांघर्ष मजबत
ू करण्यासाठी पेसा कायदा, वन अचिकार कायदा िी प्रभावी अांमलबजावणी व गाव-गणराज्य
ग्रामसभा ननमाषण केल्याशशवाय मागष नाही. असा सामहु हक सांकल्प चगरोला येथे आयोस्जत ग्रामसभाांच्या स्जल्हास्तरीय
सभेत सहभागी शेकडो ग्रामसभाांच्या वतीने करण्यात आला.
गडचिरोली स्जल््यातील िोनोरा तालक्
ु यामध्ये चगरोला ग्रामसभेच्या आवारात गडचिरोली स्जल््यातील पेसा क्षेत्राांतगषत
व सामहु हक वन अचिकार प्राप्त ग्रामसभाांिी स्जल्हास्तरीय सामहु हक सभा आयोस्जत करण्यात आली होती. सदर सभेि

आयोजन ग्रामसभा रे खाटोला, ग्रामसभा चगरोला, व खुटगाव आणण दि
ु माळा इलाक्यातील सवष ग्रामसभाांच्या वतीने
सांयक्
ु तपणे करण्यात आले होते. सदर सभेला गडचिरोली स्जल््यातील कोरिी, कुरखेडा, वडसा, आरमोरी, िानोरा,

गडचिरोली, िामोशी, मल
ु िेरा, एटापल्ली, भामरागड तालक्
ु यातील तब्बल २९५ ग्रामसभा सहभागी झालेल्या होत्या. सदर
सभेकररता ६०० च्या वर ग्रामसभा सहभागी होतील असे आयोजकाांनी तैयारी केलेली होती. पण येन सभेच्या हदवशी

पोलीस प्रिासनाने ग्रामसभांना एकत्र येण्यापासतन रोकाण्याकररता दडपिाही सुरु केली. ककत्तेक जागांवर ग्रामसभा
प्रननिींना रोखन
त िरले, हजारो लोकांना अध्यााततनि बळजबरीने वापस पाठववण्यात आले. ग्रामसभांच्या
अधिकारासाठी लोकांना मदत करण्यात जजल्हा प्रिासनाने पुढाकार घेतला नाही. जवळ-जवळ ३०० च्या वर
ग्रामसभांना सभा स्थळी येवति हदल्या गेल नाही. सदर सभेला क्षेत्रातील व स्जल््यातील लोक प्रनतननिी, पितवपितवि

पितवभागािे अचिकारी, जमीन स्तरावर कायषरत शासकीय कमषिारी उपस्स्थत होते. सभेत ग्रामसभाांिे व आहदवासीांिे
अचिकार, वन सांसािनाांिा योग्य वापर, लघु वन उपजाांिे व मजरु ीिे दर, पेसा व व अचिकार कायद्याच्या अांमलबजावणी
मध्ये येणाऱ्या अडिणी व सांसािानाांशी ननगडीत इतर मद्
ु याांवर ििाष करण्यात आली. उपस्स्थत ग्रामसभा प्रनतननिीमार्षत
पितवपितवि प्रस्ताव माांडण्यात आले त्यावर सांपण
ू ष सभेिी प्रनतक्रिया मागवन
ू त्यावर आवाजी मतदानाने ठराव पाररत करण्यात
आले.
मागील िार वर्ाांपासन
ू गडचिरोली स्जल््यातील ग्रामसभाांनी स्वतांत्रपणे बाांबू तोड व त्यािी पितविी करून आपल्या
ग्रामसभेच्या पितवकासाला मजबत
ू ररत्या मदत केली आहे . ग्रामसभेतील ग्रामस्थ व इतर गावातील लोकाांना रोजगार ननमाषण
झाला आहे व त्याांच्या उत्पन्नात सद्
ु िा वाढ झालेली आहे . आयोस्जत सामहु हक सभेत सामहु हक ििेला समन्वय करण्या
कररता पितवपितवि इलाक्यातन
ू प्रनतननिीांिी ननवळ करून अध्यक्ष मांडल ननवळ करण्यात आले होते. सभेच्या सरु वातीला
लघु वन उपजाांवरील ग्रामसभाांच्या अचिकाराच्या तरतद
ु ीांिी ििाष करण्यात आली. पेसा कायदा व वन अचिकार
कायद्याच्या ठळक तरतद
ु ीि वािन करण्यात आले. पेसा अांतगषत बाांबू व्यवस्थापन, तोड व पितविी सांदभाषत ििाष व त्या
सांदभाषतील २३ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन ननणषयािे वािन करण्यात आले. त्यानांतर ग्रामसभा जमगाव, उशीरपार,
रे खाटोला, कटे झरी, नागवेली, पस
ु ेर, गरां जी इत्यादी ग्रामसभाांनी पेसा व वन अचिकार कायद्याांतगषत केलेल्या लघु वन
उपज सांकलन व पितविी प्रक्रियेिे अनभ
ु व कथन केले. सदर ग्रामसभाांनी केलेल्या बाांबू व्यवस्थापन व पितवकी प्रिीये
दरम्यान आलेल्या पितवपितवि अनभ
ु वातन
ू , अडिणी व यश या बाबीांिा अभ्यास करून समोर च्या प्रिीये सांदभाषत ििाष
करण्यात आली. सन २०१५-२०१६ च्या मोसमा कररता सामहु हक ररत्या बाांबू कटाई व पितविी िे न्यन
ू तम दर ननिाषररत
करण्या सांदभाषत ििाष करण्यात आली. पितवपितवि इलाक्यातन
ू आलेल्या ग्रामसभा प्रनतननिीांनी आप-आपल्या क्षेत्रातील
ग्रामसभाांच्या बाांबू पितविी दर मागण्या सांदभाषत प्रस्ताव ििे कररता सादर केले. त्यानांतर सामहु हक ररत्या हमी दर
ननिाषररत करण्यात आले. सोबति लघु वन उपजाांिे सांकलन करीत असताांना वनािे नक
ु सान होणार नाही, ग्रामसभाांनी
येणाऱ्या उत्पन्नािा ग्रामपितवकासासाठी योग्य वापर करावा, ग्रामसभाांिे आचथषक हहशोब ननयशमत असावेत ई. महत्वपण
ू ष
जबाबदाऱ्याांिी ििाष करण्यात आली. ग्रामीण पितवकास पितवभागाच्या वतीने गडचिरोली स्जल्हा पररर्दे िे उप-मख्
ु य कायषकारी
अचिकारी श्री. िनकर याांनी सभेला पेसा कायद्यातील तरतद
ु ी, सांबचां ित शासन ननणषय, करावयािी कायषवाही, ग्रामसभाांिी
स्जम्मेदारी व ग्रामीण पितवकास पितवभागाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या सहयोगाबदल सभेला सांबोचित केले. ग्रामसभाांनी
त्याांना येणाऱ्या पितवपितवि अडिणी श्री. िनकर याांच्या समोर पितवर्द केल्या. सामहु हक वन अचिकार प्राप्त ग्रामसभाांना पेसा
ननणषयािी जबरदस्ती करणे, TP पस्
ु तक दे ण्यास टाळाटाळ व उशीर करणे, ग्रामसभाांच्या शसमाांकनाबाबत योग्य ननणषय
न होणे ई प्रश्न प्रशासना समोर माांडण्यािी पितवनांती ग्रामसभाांनी केली. माजी आमदार डॉ. नामदे व उसेंडी याांनी ग्रामसभाांच्या
या सामहु हक ििाष सभेबद्दल ग्रामसभाांिे अशभनांदन केले व ग्रामसभाांनी अभ्यासप
ू णे पेसा व वन अचिकार कायद्यािा
उपयोग करून ग्रामसभेिा पितवकास सािावा असे आवाहन केले. अध्यक्ष मांडळाच्या वतीने माजी आमदार हहरामण वरखडे
याांनी पाररत केलेलां प्रस्ताव व त्या अनर्
ां ाने आलेल्या पितवपितवि पितवर्यावर माांडणी केली. ग्रामसभाांनी आपले पेसा व वन
ु ग
अचिकार कायद्यातील अचिकार समजून घेऊन गाव गणराज्य ग्रामसभा मजबत
ू कराव्या व सोबति लघु वन उपजाांिा
योग्य वापर करून ग्रामसभाांिे आचथषक सक्षमीकरण करावे असे प्रनतपादन केले.
गडचिरोली स्जल््यातील आहदवासी व इतर पारां पाररक वन ननवासीांनी इथल्या वन सांसािनाांिा आज तोव योग्य
वापर केलेला आहे व त्या कररता सांघर्ष केला आहे . त्याि सांघर्ाषला आलेलां यश म्हणजे पेसा कायदा
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ला पाररत झालेलां “अनस
ु चू ित जमाती व इतर पारां पाररक वन ननवासी (वन हक्क मान्यता) अचिननयम २००६”, ननयम
२००८ व सि
ु ाररत ननयम २०१२. सदर कायद्याच्या तरतद
ु ीांिा वापर करून ग्रामसभा आपल्या वन क्षेत्रात प्राप्त होणाऱ्या
लघु वन उपजाांिे सांकलन, व्यवस्थापन व पितविी करू शकतात. सदर लघु वन उपजाांिा आपल्या उपजीपितवकेसाठी त्याांना
योग्य वाटे ल त्या पद्ितीने व्यवस्थापन व बाजारात पितविी करण्यािे सांपण
ू ष अचिकार ग्रामसभेला आहे त. सदर लघु वन
उपजाांमध्ये आवळा, बेहळा, हहरडा, िारोडी, डडांक, साल, तें दप
ू त्ता, बाांबू इत्यादी प्रमख
ु लघु वन उपजाांिा समवेश आहे .

सन २०१४-१५ च्या मौसमात स्जल््यातील ३० च्या वर ग्रामसभाांनी बाांबू िी तोड व पितविी केलेली आहे , जवळ-जवळ ६०
ग्रामसभाांनी स्वतांत्ररीत्या तेंद ू पत्ता सांकलन व पितविी केलेली आहे , काही ग्रामसभाांनी इतर लघु वन उपजाांिे सांकलन
केलेले आहे . या वर्ी सद्
ु िा बहुसांख्य ग्रामसभा आपल्या अचिकाराांिा वापर करून स्वतांत्ररीत्या बाांबू आणण तें द ू पत्ता
सांकलन

प्रस्थाव व पाररत केलेले ठराव
ग्रामसभांिी जजल्हा स्तरीय सभा
हदनांक: १६ डडसेंबर २०१५, रोज बि
ु वार, वेळ: सकाळी ११ वाजता.
स्थळ: धगरोला ग्रामसभेि पटांगण, ग्रामसभा धगरोला, ग्रा.पं.: धगरोला, तालक
ु ा: िानोरा, जजल्हा: गडधिरोली
सदर सभेत ग्रामसभाांिे व आहदवासीांिे अचिकार, वन सांसािनाांिा योग्य वापर, लघु वन उपजाांिे व मजुरीिे
दर, पेसा व व अचिकार कायद्याच्या अांमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडिणी व सांसािानाांशी ननगडीत इतर मद्
ु याांवर
ििाष करण्यात आली. उपस्स्थत ग्रामसभा प्रनतननिीमार्षत पितवपितवि प्रस्ताव माांडण्यात आले त्यावर सांपण
ू ष सभेिी प्रनतक्रिया

मागवन
ू त्यावर आवाजी मतदानाने ठराव पाररत करण्यात आले. सदर ठराव भारतािे मा. राष्ट्रपती, महाराष्ट्रािे मा.
राज्यपाल याांना ग्रामसभाांच्या सामहु हक सभेच्या वतीने पाठपितवण्यात येणार आहे त.
गडचिरोली स्जल््यातील पेसा क्षेत्राांतगषत व सामहु हक वन अचिकार प्राप्त एकूण २९५ ग्रामसभा सदर सामहु हक

सभेत स्भागी झाल्या. प्रस्तापितवत व पाररत झालेले ठराव पढ
ु ील प्रमाणे.

१. बांबत दर: अनस
ु चू ित जमाती व इतर पारां पाररक वन ननवासी (वन हक्क मान्यता) अचिननयम २००६, ननयम
२००८ व सि
ु ाररत ननयम २०१२ अांतगषत सामहु हक वन अचिकार प्राप्त ग्रामसभाांना व पेसा कायदा १९९६, ननयम
२०१४ व महाराष्ट्र ग्राम पितवकास पितवभागाद्वारे ननगषशमत २३ नोव्हें बर २०१५ च्या शासन ननणषयानस
ु ार अनस
ु चू ित

क्षेत्रातील ग्रामसभाांिे लघु वन उपजाांवर अचिकार प्रस्थापितपत झालेले आहे . सदर तरतद
ु ी नस
ु ार ग्रामसभा बाांबू िे
व्यवस्थापन, सांकलन, तोड व पितविी स्वतांत्ररीत्या करू शकतात.
बाांबू दरामध्ये अचिक तर्ावत राहू नये व कोणत्याही ग्रामसभेिे नक
ु सान होवू नये, याकररता स्ज्यातील
ग्रामसभाांच्या सामहु हक सभेते ििेने व सामहु हक ननणषयाने सन २०१५-१६ च्या मौसामाकररता बाांबि
ू े न्यन
ू तम
दर खालील प्रमाणे ननिाषररत करण्यात आले.
लाांब बाांबू – ६० रुपये
सख
ु ा बाांबू बांडल (२ मीटर) – ८० रुपये प्रती बांडल.
बाांबू बांडल पेपर शमल कररता – १०० रुपये प्रती बांडल.
इतर कामा कररता प्रती हदवस मजुरी – रुपये २६०
सदर सभेत मध्यम बाांब,ू हहरवा बाांबू बांडल (२.५ मीटर) बद्दल योग्य ननणषय घेण्यात आलेला नाही. ग्रामसभाांनी
आपल्या क्षेत्राांमध्ये ििाष करून त्यासांदभाषत सि
ू ना कराव्यात. व सदर सभेमध्ये ननिाषररत केलेल्या दराबाबत
ििाष करून सि
ु ारणा सि
ु व्यावात.
उपरोक्त दरापेक्षा जास्त दरािी मागणी ग्रामसभा करू शकतात. शक्यतोव ननिाषररत दरापेक्षा कमी दरात पितविी
करू नये. सदर दर हे सवष स्जल््याकररता लागू व्हावेत हा प्रयत्न प्रत्येक ग्रामसभाांनी करावा.
२. मजुरीिे दर: असे ननदशषनात आले आहे क्रक स्जल््यामध्ये बाांबू तोड व सांकलन प्रक्रियेदरम्यान सारख्याि कामा
कररता मजरु ाांना वेगवेगळी मजरु ी हदल्या जात आहे . म्हणन
ू येत्या मौसमातील बाांबू तोड व सांकलन प्रिीये
दरम्यान सांपण
ू ष स्जल््यामध्ये समान मजरु ी दर लागू करण्यात यावे. ग्रामसभा, वन पितवभाग, व्यापारी व इतर
मागाषने बाांबू तोड व सांकलन कामगाराांना समान मजुरी लागू राहील.

३. सामहु हक वन हक्क अंमलबजावणी संदभाात: अनस
ु चू ित जमाती व इतर पारां पाररक वन ननवासी (वन हक्क
मान्यता) अचिननयम २००६, ननयम २००८ व सि
ु ाररत ननयम २०१२ अांतगषत ग्रामसभाांना सामहु हक वन अचिकार
मान्य करणे स्जल्हा प्रशासनािे कायष आहे . जरीही सामहु हक वन अचिकार च्या अांमलबजावणीत गडचिरोलीत

भरीव काम झालेले आहे तरीही एका बाजूला अनेक िुका व प्रश्न समोर येत आहे त. स्जल्हा प्रशासनाने त्वररत
हे प्रश्न सोडवावे.
अ. स्जल््यातील एटापल्ली, भामरागड, अहे री, शसरोंिा, कोरिी तालक्
ु यातील बहुताांश सामहु हक वन हक्क दावे

अजूनही उपपितवभागीय वन हक्क सशमती व स्जल्हा वन हक्क सशमती कडे प्रलांबबत आहे त. एटापल्ली
उपपितवभागातील २०१४ मध्ये सि
ु ाररतपने सादर केलेल्या तब्बल ३०० दाव्यापैकी र्क्त ८० च्या जवळ दावे
मान्य करण्यात आलेले आहेत. प्रशासनाने स्जल््यातील सवष उपपितवभागीय वन हक्क सशमती कडे व स्जल्हा
वन हक्क सशमतीकडे प्रलांबबत दावे त्वररत व ननिाषररत मद
ु तीत ननकाली काढावे.

आ. कोरिी, अहे री, िानोरा, शसरोंिा तालक्
ु यातील क्रकत्तेक ग्रामसभाांिे अजूनतोव सामहु हक वन हक्क दावे
टाकण्यात आलेले नाहीत. ज्या ग्रामसभाांिे अजुनतोव दावे नाहीत त्याांच्याकररता प्रशासनाने पढ
ु ाकार घेवन
ू
त्वररत दावे भरण्यािी प्रक्रिया सरु
ु करावी.
इ. सन २०१३-१४ मध्ये सांपण
ू ष स्जल््यातील सामहु हक वन हक्क प्राप्त ग्रामसभाांकडून जोडपत्र-३ सि
ु ारणे साठी
जमा केलेले होते. काही ग्रामसभाांच्या जोडपत्रात सि
ु ारणा करताांना वन क्षेत्रर्ळ कमी केल्या गेले जे क्रक
वन अचिकार कायद्याच्या पितवरोिी कृती आहे . सोबति अजूनतोव वडसा वन पितवभागाअांतगषत ग्रामसभाांिे

सि
ु ाररत सामहु हक वन हक्क जोडपत्र-३ दे ण्यात आलेले नाहीत. प्रशासनाने त्वररत सदर ग्रामसभाांना त्याांिे
सि
ु ाररत जोडपत्र वापस करावे व ज्या जोडपत्रात वन क्षेत्र बेकायदे शीरपणे कमी केल्या गेले ते जोड पत्र
पन
ु ः सि
ु ाररत करून दाव्यात नमद
ू वनक्षेत्रर्ळ नमद
ू करावे.
४. पेसा कायदा: गडचिरोली स्जल््यातील अनस
ु चू ित क्षेत्रातील ग्रामसभा मध्ये पेसा कायदा १९९६ िी प्रभावी
अांमलबजावणी करण्यात यावी. पेसा कायद्यासांदभाषत गडचिरोली स्जल््यात पसरत असलेले गैरसमज दरू
करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावे कररता पेसा कायषशाळा, ििाष व प्रशशक्षण आयोस्जत करावे. सोबति पेसा
अांतगषत ग्रामसभाांना लघु खननजाांवर मालकी अचिकार असताांनासद्
ु िा अजूनतोव मरू
ु म, चगट्टी, रे तीच्या
लीलावासांदभाषत ग्रामसभाांना पितवश्वासात घेतले जाने गरजेि आहे व येणारे उत्पन्न हे ग्रामसभाांना दे ण्यात यावे.
५. इलाका दावा: अनस
ु चू ित जमाती व इतर पारां पाररक वन ननवासी (वन हक्क मान्यता) अचिननयम २००६, ननयम
२००८ व सि
ु ाररत ननयम २०१२ नस
ु ार ग्रामसभाांना वन सांसािनावर अचिकार प्रस्तापितपत झाले आहे त. वन
अचिकार कायद्यातील ३.१.e या तरतद
ु ी नस
ु ार माडडया गोंड या (PVTG) आहदम जमाती समह
ू ािे आवास
अचिकार (Habitat Rights) म्हणजेि इलाका दावा प्रक्रिया पण
ू ष करण्यािी स्जम्मेदारी मा. स्जल्हाचिकारी याच्या
अांतगषत स्जल्हा वन हक्क सशमतीिी आहे . पण अजूनतोव सदर प्रकारिे दावे सादर करण्यात आलेले नाहीत.
स्जल््यात वास्तव्यास असलेल्या माडडया गोंड या आहदम जमाती समह
ू ाांच्या वस्ती स्थानाांिे (इलाका) अचिकार
मान्य करण्यािी प्रक्रिया त्वररत सरु
ु करण्यात यावी.
६. ग्राम वन ननयम: महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्ट् ग्रामवन ननयम २०१४’ लागू करण्याच्या प्रयत्न सरु
ु केला
आहे . महाराष्ट्र ग्रामवन ननयम २०१४ हे पेसा कायदा १९९६ व वन हक्क मान्यता २००६ या केंद्रीय कायद्या
अांतगषत शमळालेल्या अचिकाराांशी पितवसांगत व पितवरोिाभासी आहे त. सदर ग्रामवन ननयमाांिा वापर करून ग्रामसभाांिे
अचिकार हहसकावन
ू घेण्यािा प्रयत्न स्पष्ट्ट पने हदसन
ू येत आहे . सन २०१४ मिे राज्यातील व पितवशेर्तः
गडचिरोली स्जल््यातील ग्रामसभाांमार्षत ‘महाराष्ट्र ग्रामवन ननयम २०१४’ िा पितवरोि करण्यारे ठराव घेतल्यानांतर
MoTA ने महाराष्ट्र शासनाला सदर ननयम रद्द करण्यात यावे हह सि
ू ना केली आहे . पण अजुनतोव सदर
ननयम रद्द केलेले नाहीत आणण सदर ननयमाांना जोर जबरदस्तीने लागू करण्यािा प्रशासनािा प्रयत्न आहे . हह
आहदवासी तथा इतर वन ननवासीांच्या अचिकाराांवर िोका ननमाषण करणारी बाब आहे .
म्हणून आम्ही वन अचिकार कायद्यातील कलम ५ च्या अचिकाराांच्या अिीन राहून सदर ग्रामवन ननयम रद्द
ननरस्त करतो. तरी राज्यपालाांनी सदर आपल्याला असलेल्या सांपितविाननक अचिकाराांिा वापर करून जन पितवरोिी
व आहदवासी पितवरोिी असलेल्या ‘महाराष्ट्र ग्रामवन ननयम २०१४’ ला पेसा क्षेत्रात व वन हक्क कायद्याांतगषत
सामहु हक वन अचिकार असलेल्या क्षेत्रात लागू करण्यास पण
ष णे मज्जाव करावा हह आपण्यास पितवनांती करीत
ू प
आहोत.

७. स्जल््यातील पितवपितवि वन क्षेत्राांना अभयारण्य क्रकव्हा सांरक्षक्षत वन क्षेत्र म्हणून प्रस्तापितवत करण्याच्या प्रयत्न
केल्या जात आहे त्यामध्ये तीपगड क्षेत्र व भपितवष्ट्यात इतर क्षेत्र घोपितर्त केले जाऊ शकतात. सदर अभयारण्यामळ
ु े

व सांरक्षक्षत वन क्षेत्रामळ
ु े ग्रामसभाांिे वन क्षेत्रावरील अचिकार सांपष्ट्ु टात येण्यािा िोका आहे . ग्रामसभाांिे लघु
वन सांकलन व इतर वन उपजाांच्या अचिकारावर सदर क्षेत्र आरक्षक्षत झाल्यास ननबांि येवू शकतात, म्हणन
ू
गडचिरोली स्जल््यात प्रस्तापितवत सवष अभयारण्य व सांरक्षक्षत वन क्षेत्र रद्द करण्यात यावे.
८. गडचिरोली स्जल््यातील कोरिी, एटापल्ली, अहे री तालक्
ु यात हजारो हे क्टर वन क्षेत्र खासगी कांपन्याांना खाणी
करता आवांहटत करण्यात आले आहे . त्यातील बहुताांश हठकाणी आहदवासीांिे सामहु हक पज
ू ा स्थान व दे वस्थान

अस्स्तत्वात आहे त. प्रस्तापितवत खाण प्रकल्पामळ
ु े हजारो हे क्टर जांगल नष्ट्ट होईल, पयाषवरणािे नक
ु सान होईल,
आणण भपितवष्ट्यात अनेक गावाांवर पितवस्थापनािा िोका आहे . हजारो हे क्टर वन क्षेत्र व हजारो आहदवासी लोक
प्रभापितवत होऊनही सदर खाणीने ‘रोजगार ननशमषती’ व ‘स्थाननकाांिा पितवकास’ मात्र नक्कीि होणार नाही. म्हणन
ू
स्जल््यातील प्रस्तापितवत सवष लोकपितवरोिी खाण प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत.

९. भारतातील सवष आहदवासी हे इथले मळ
ू ननवासी आहे त. इथल्या जल-जांगल-जशमनीवर व प्राकृनतक सांसािनावर
इथल्या आहदवासीांिा नैसचगषक अचिकार. १९९३ ला ‘सांयक्
ु त राष्ट्र सांघाने” ९ ऑगस्ट हा “जागनतक मळ
ू ननवासी

ननवासी हदवस” म्हणन
ू साजरा करण्यािा ननणषय घेतला. त्यावेळी त्याांनी सवष दे शाांना त्याांच्या दे श्यातील
मळ
ां ी अहवाल सादर करण्यास साांचगतला. आपल्या भारत सरकारने अगोदर “आमच्या
ू ननवासीांिी सांख्या सांबि
दे श्यात कोणीही मळ
ू ननवासी नाहीत” व नांतर “आमच्या दे श्यात राहणारे सवषि मळ
ू ननवासी आहे त” असा पपितवत्र
घेतला. आपल्या सरकारिी हह भशू मका सरळ-सरळ आहदवासीांि अस्स्तत्व नाकारणारी व आहदवासी पितवरोिी आहे .
म्हणून भारत सरकारने दे शातील आहदवासी लोकाांना मळ
ू ननवासी म्हणून मान्य करावे व त्या सांदभाषतील
सांपितविाननक तरतद
ू करण्यात यावी.
१०. आहदवासी क्षेत्रात ग्रामसभा परां परागतररत्या वन क्षेत्रािा सामहु हकपने वापर करीत आहे त. सद्यस्स्थतीत
स्जल््यातील ज्या ग्रामसभाांच्या गाव हद्दीत वन क्षेत्र नाही पण जर ते शेजारील गावहद्दीतील वन क्षेत्रािा
आपल्या उपजीपितवके व उदरननवाषहा साठी परां परागतररत्या वापर करीत आलेले असल्यास सदर ग्रामसभाांनी
सामहु हकपाने ििाष करून व सामहु हक ग्रामसभेत वन अचिकाराच्या वापराबद्दल योग्य तो ननणषय घ्यावा
जेणेकरून दोन ग्रामसभाांिा मिात वाद होणार नाही. अपेक्षा आहे क्रक ग्रामसभाांनी वन क्षेत्र व गाव सीमा
समांजसपणे ििाष करून ननिाषररत करावी, ग्रामसभाांच्या आपसात तांटे ननमाषण करू नये.
११. िानोरा तालक्
ु यातील लेखा ग्रामसभेच्या हद्दीतील शेतजशमनी २० वर्ष अगोदर MIDC कररता अचिग्रहहत
करण्यात आलेल्या होत्या. सदर शेतजशमनी ्या शसांिनाखालील क्षेत्रात मोडतात. अजुनतोव सदर MIDC क्षेत्रात
एकही उद्योग सरु
ु झालेला नाही, पण नस
ु तीि शेतजमीन गत
ुां लेली आहे . मागील जमीन अचिग्रहण कायद्यानस
ु ार
प्रकल्प क्रकव्हा उद्योग ननहहत कालाविीत सरु
ु होणे अपेक्षक्षत आहे आणण तसे न झाल्यास अचिग्रहहत केलेली
जमीन परत करण्याच्या तरतद
ु ी आहे त. म्हणन
ू सदर तरतद
ु ी नस
ु ार लेखा MIDC क्षेत्रातील शेतजमीन त्याांच्या
मळ
ू भोगवटदाराांना/ मालकी हक्क असलेल्याांना परत करण्यात याव्यात.
१२. २३ नोव्हें बर २०१५ ला महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पितवकास पितवभागाने पेसा कायद्याांतगषत ननगषशमत केलेल्या बाांबू
तोड व पितविी सांदभाषतील शासन ननणषया मध्ये आयोस्जत करायच्या ग्रामसभा या ग्रामपांिायत अचिननयमातील
कलम ७.१ मिील तरतद
ु ी नस
ु ार घेण्यात याव्या. सदर ७.१ नस
ु ार करण्यात येणाऱ्या ग्रामसभाांना कोरम पण
ू ष
होण्यािी अट नाही, हे स्पष्ट्टपाने पेसा कायद्यात अशभप्रेत ग्रामसभेच्या तरतद
ु ीांशी पितवसांगत अशी बाब आहे .
म्हणून आम्ही ग्रामीण पितवकास पितवभाग व महाराष्ट्र शासनास मागणी करतो क्रक त्याांनी २३ नोव्हें बर २०१५ च्या
शासन ननणषयातील उपरोक्त तरतद
ू रद्द करावी.
१३. महाराष्ट्र शासनाच्या आहदवासी पितवकास पितवभागाने वन अचिकार कायदा २००६ च्या अांमलबजावणी सांदभाषत जन
ू
२०१५ मध्ये एक शासन ननणषय ननगषशमत केलेला आहे . ज्यामध्ये सामहु हक वन अचिकार प्राप्त ग्रामसभाांमध्ये
वन अचिकार कायद्यातील कलम ४.१.ई नस
ु ार स्थापितपत सशमतीच्या नावे बैंक खाता सरु
ु करण्यास साांचगतले
आहे . गडचिरोली स्जल््यातील सवष सामहु हक वन अचिकार प्राप्त ग्रामसभाांनी आपल्या ग्रामसभेच्या नावे बैंक
खाते उघडलेले आहे त. आम्हास असे ननदशाांत आणन
ू द्यायिे आहे क्रक वन सांसािनाांिी मालक ग्रामसभा
असल्या कारणाने बैंक खाता सद्
ु िा हा ग्रामसभेच्याि नावे असायला हवा. म्हणून शासनाने सदर नामत
ु शासन
ननणषय रद्द करावा क्रकव्हा त्यामध्ये योग्य त्या सि
ु ारणा कराव्यात.

१४. आज ग्रामसभाांनी त्याांना पेसा व वन अचिकार कायद्यात असलेल्या अचिकाराांिी ििाष करण्याकररता सामहु हक
सभेि आयोजन केलेलां होत. डॉ. बाबासाहे ब आांबेडकर याांच्या बहुमल्
ु य योगदान असलेल्या भारतीय सांपितविानाने
आम्हाला बहाल केलेल्या एकत्र येण्याच्या व अशभव्यक्तीच्या स्वातांत्राच्या अचिकारानस
ु ारि आम्ही एकत्र सभा
बोलापितवलेले होती. पण आज सभेच्या हदवशी पोलीस

प्रिासनाने ग्रामसभांना एकत्र येण्यापासतन

रोकाण्याकररता दडपिाही सुरु केली. ककत्तेक जागांवर ग्रामसभा प्रननिींना रोखन
त िरले, हजारो लोकांना
अध्यााततनि बळजबरीने वापस पाठववण्यात आले. ग्रामसभांच्या अधिकारासाठी लोकांना मदत करण्यात
जजल्हा प्रिासनाने पुढाकार सुद्िा घेतला नाही उलट त्यांनी ग्रामसभा प्रनतननिींवर खोटे आरोप केलेत
व त्यांिी बाजत ऐकतन घेतली नाही. पोशलसी दडपिाहहने जवळ-जवळ ३०० च्या वर ग्रामसभांना सभा

स्थळी येवति हदल्या गेल नाही. आम्ही सवष ग्रामसभा पोलीस प्रशासनाच्या या कृतीिा ननर्ेि करतो. पोलीस
प्रशासन पेसा कायदा व वन अचिकार कायद्याच्या अांमलबजावणीत अडिण ननमाषण करून कायद्यापितवरोिी
भशू मका बजावीत आहे . आमच्या एकत्र येण्याच्या व अशभव्यक्तीच्या स्वातांत्र्याला नाकारून पोलीस प्रशासनाने
सांपितविान पितवरोिी कृती केलेली आहे .

म्हणून, आम्ही भारतािे महामहीम राष्ट्रपती, राष्ट्रीय जन जाती आयोग व महाराष्ट्रािे महामहीम राज्यपाल
याांना पितवनांती करीत आहोत क्रक त्याांनी पोलीस प्रशासनाच्या या सांपितविान पितवरोिी व जन पितवरोिी कृतीिी गांभीर

दाखल घ्यावी. व कायदा पितवरोिी कृती केल्या बद्दल गडचिरोली स्जल्हा पोलीस प्रशासनावर कायादाभांगािा गन्
ु हा
दाखल करून योग्य तपासणी करून योग्य ती कायषवाही करावी.

१५. बिटीशकालीन असलेल्या १८८० िा पोलीस कायदा हा आहदवासी पितवरोिी व जन पितवरोिी कृतीांना सांिी दे णारा
कायदा आहे . भारत स्वतांत्र झाल्यानांतर स्वतांत्र भारतासाठी नवीन कायदा अस्स्तत्वात येणे अपेक्षक्षत होते पण

तसे झाले नाही. म्हणून आम्ही भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतीांना असी पितवनांती करतो क्रक त्याांनी त्याांना असलेल्या
पितवशेर् अचिकाराांिा वापर करून ‘भारतीय पोलीस अचिननयम १८८०’ ननरस्त करावा. व स्वतांत्र भारता कररता
स्वतांत्र लोकाशभमख
ु व सरु क्षेिी हमी दे णारा नवीन कायदा ननमाषण करण्यािे ननदे र् द्यावेत. व आहदवासी
क्षेत्रातील ग्रामसभाांच्या अचिकाराांना सांरक्षक्षत करण्यासाठी पितवशेर् पाऊले उिलावी.

आम्ही भारतािे महामहीम राष्ट्रपती व महाराष्ट्र राज्यािे राज्यपाल याांना पितवनांती करतो क्रक त्याांनी ग्रामसभाांच्या
स्जल्हास्तरीय सामहु हक सभेत पाररत केलेल्या ठरावावर लक्ष दे ऊन योग्य ती कायषवाही करावी.

