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लनशक्क अचधननमभाचे उद्देळ 
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उऩजीवलकेची ल  अन्न वयुषेची ननश्चचती कयणे  
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• जे वऩढ्मानवऩढ्मा लनांभध्मे याशत आशेत  
• ऩयंतु जमांच्मा शक्कांची नोंद शोऊ ळकरेरी नाशी  
• अळा, लनलावी अनुवूचचत जनजाती आणण इतय ऩायंऩरयक लनलावी,  
• मांच्मा लन शक्कांना ल लन जशभनीलयीर तमांच्मा बोगलट्माव भान्मता 

देण्मावाठी आणण  
• अवे लन शक्क ल बोगलटा तमांच्माकड ेननहशत कयण्मावाठी ; 
• अळा प्रकाये ननहशत केरेल्मा लन शक्कांची नोंद कयण्मावाठी 
• भूरबूत कामयऩद्धतीची आणण लन जशभनींवंफंधातीर अळा लन 

शक्कांच्मा भान्मतेवाठी ल  
• तमांच्मा ननहशतीकयणावाठी आलचमक अवरेल्मा ऩुयावमांचे स्लरूऩ 

माकरयता तयतूद कयण्मावाठी शा अचधननमभ आशे.  

लनशक्क अचधननमभाचे  उद्देळ  
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• जमाअथी, लनलावी अनुवूचचत जनजाती आणण इतय ऩायंऩरयक 

लनलावी मांच्मा भान्मताप्राप्त शक्कांभध्मे,  
• जैलवलवलधतेचा ननयंतय लाऩय कयणे, नतच ेवंधायण कयणे आणण 

ऩारयश्स्थतीक वभतोर याखणे  
• मांफद्दरच्मा जफाफदा-मा आणण प्राचधकाय मांचा, आणण  
• तमांद्लाये लनलावी अनुवूचचत जनजाती ल इतय ऩायंऩरयक 

लनलावी मांच्मा उऩजीवलकेची आणण  
• अन्न वुयषेची वुननश्चचती कयताना, लन वंधायणाची ऩद्धत 

वषभ कयणे, मांचा वभालेळ शोतो; 

लनशक्क अचधननमभाचे  उद्देळ  
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• आणण जमाअथी, लवाशती वयकायच्मा याजलटीत तवेच स्लतंत्र 

बायतात,  
• याजम लनांचे एकत्रीकयण कयताना,  
• अनुवूचचत जनजातींच्मा ल इतय ऩायंऩरयक लनलावींच्मा 

लडडरोऩाश्जयत जशभनींलयीर लन शक्कांना ल  
• तमांच्मा लवनतस्थानारा ऩमायप्त भान्मता न हदल्माभुऱे, 
• लनवषृ्टी हटकलून ठेलण्माळी आणण नतरा वषभ कयण्माळी 

जमांचा घननष्ट वंफंध आशे,  
• अळा लनलावी अनुवूचचत जनजातींलय आणण इतय ऩायंऩरयक 

लनलावींलय खयोखयच अन्माम झारा आशे; 

लनशक्क अचधननमभाचे  
उद्देळ  
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• आणण जमाअथी, वयकायी वलकाव काभांभुऱे जमांना आऩल्मा 
घयातून वलस्थावऩत शोण्माव बाग ऩाडण्मात आरे शोते अळा 
वमक्तींवश,  

• लनलावी अनुवूचचत जनजाती ल इतय ऩायंऩरयक लनलावी मांचा 
धायणाचधकायवलऴमक आणण 

• मेण्माजाण्माचा लन शक्क शभऱण्माफाफतची दीघयकाऱऩावूनची 
अननश्चचतता दयू कयणे आलचमक झारे आशे.  

• तमावाठी शा अचधननमभ कयण्मात आरा आशे 

 

लनशक्क अचधननमभाचे  
उद्देळ  



अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩारयक लन ननलावी (लनशक्क भान्म कयणे) 
अचधननमभ, २००६ 

१ प्रकयण एक  करभ  
१ ल २  

अचधननमभ नाल, वमाप्ती ल वमाख्मा 

२ प्रकयण दोन 
 

करभ ३ 
 

लन ननलावी अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩारयक लन ननलावी मांचे 
लनशक्क. 
 

३ प्रकयण तीन 
 

करभ  
४ ल ५ 
 

लन ननलावी--लनशक्कांची भान्मता, तमांचे ऩुन:स्थाऩन ल ते ननशीत 
कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

४ प्रकयण चाय  
 

करभ ६ लनशक्क ननहशत कयण्मावाठी प्राचधकाय ल कामयऩध्दती.  

५ प्रकयण ऩाच करभ  
७ ल ८ 

अऩयाध ल ळास्ती 

६ प्रकयण वशा 
 

९ ते १४  वंकीणय 
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अचधननमभातीर तयतुदी -- करभे  
करभ   तयतूद 

१ वंक्षषप्त नाल ल प्रायंब 

२ वमाख्मा 
३ लन ननलावी अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩारयक लन ननलावी मांचे लनशक्क 

४ लनशक्कांना भान्मता देणे ल ते ननहशत कयणे 

५ लनशक्क धायकाची कतयवमे 

६ लनशक्क ननहशत कयण्मावाठी प्राचधकाय ल कामयऩध्दती 
७ अऩयाध ल ळास्ती 
८ अऩयाधाची दखर 

९ प्रधीकयणाचे वदस्म इतमादी रोकवेलक अवणे  

१० वदबाल ऩूलयक केरेल्मा कृतीरा वंयषण  

११ नोडर एजन्वी 
१२ ननदेळ देण्माफाफतचा कें द्र वयकायचा अचधकाय 

१३ शा अचधननमभ अन्म कोणतमाशी कामद्मारा न्मूनता आणीत नाशी 
१४ ननमभ कयण्माचा अचधकाय pkachare@gmail.com 



 
  
 

प्रकयण एक 
अचधननमभ नाल, वमाप्ती ल वमाख्मा 

करभ १ ल २  



प्रायंशबक वंक्षषप्त नाल ल प्रायंब 
 

 १. (१) मा अचधननमभाव "अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩारयक लनननलावी.  
     (लनशक्क भान्म  कयणे) अचधननमभ, २००६" अवे म्शणाले.  

   (२) तो जम्भू ल काचभीय याजम खेयीज करून वंऩूणय बायताव राग ूआशे.  

  (३) कें द्र वयकाय, याजऩत्रातीर अचधवूचनेद्लाये ननमत कयीर अळा   
    हदनांकाव, तो अभंरात मेईर.  

  कें द्र ळावनाने हद. ३१.१२.२००७ ऩावून शा अचधननमभ अभंरात आल्माचे  
 घोवऴत केरे आशे. 
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भशायाष्र ळावन,  
आहदलावी वलकाव वलबाग   

ग्राभवबा 

 

लनशक्क वशभती 
 

उऩवलबागस्तयीम 
वशभती 

 
लनशक्क वशभती 

 
उऩवलबागस्तयीम 

वशभती 
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लनशक्क दाले ऩडताऱणी  



करभ -२  भशतलाच्मा  वमाख्मा / वंकल्ऩना 
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करभ २(क)- वाभूहशक लन वाधनवंऩत्ती  
 गालच्मा ऩायंऩारयक ककंला रुढीगत वीभांतगयत अवणायी ला कपयस्ता आहदलावी 
वभाजाच्मा फाफतीत  
 बूप्रदेळाचा बाग 
 तवेच याखील लनांचा बाग,  
 वंयक्षषत लनांचा आणण  
 वभाजारा ऩायंऩारयक प्रलेळ अवणायी अबमायण्मे ल 
 याष्रीम उद्माने मावायख्मा 
 वुयक्षषत षेत्रांचा (भोवभी) लाऩय अवणायी रुहढगत  

वाभानमक लन जभीन.  
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करभ २(ख)- वंयक्षषत लन्म जील लवनतस्थान 
 वयकायन े ननमुक्त केरेल्मा स्थाननक तसांचा अंतबायल अवणा-मा आणण 
जमाभध्मे आहदलावी कामय भंत्रारमाचे प्रनतननधी देखीर अंतबुयत अवतीर अळा 
तस वशभतीने वलचायवलननभम केल्मालय  

 कें द्र वयकायच्मा ऩमायलयण ल लननकयण भंत्रारमाने, करभ ४ ची ऩोटकरभे (१) 
ल (२) च्मा कामयऩध्दतीच्मा स्लरुऩाच्मा गयजाभंधनू ननधायरयत केरेरी अळी 
षेत्र,े ननश्चचत ल अचधवूचचत केल्मानुवाय लन्म प्राणी वंलधयनाच्मा 
प्रमोजनावाठी, अफाचधत ठेलरेरी, याष्रीम उद्माने ल अबमायण्मे .  
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करभ २(ग)- लन ननलावी अनुवूचचत जभाती 
 “लन ननलावी अनुवूचचत जभाती” माचा अथय, भुख्मतलेकरून लनात याशणाये 
अनुवूचचत बूू॒ 

 आहदलावी वभाज, जे लनांलय ककंला उऩश्जवलकेच्मा ख-माख-ुमा गयजांवाठी 
लनांलय ककंला 

 लनजशभनींलय अलरंफून अवरेरा वभाज मांचा वभालेळ शोतो;  
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करभ २(घ)- लन बूभी 
 “लन बूभी' माचा अथय, कोणतमाशी लन षेत्रात मेणायी कोणतमाशी लणयनाची 
जभीन,  

 आणण तमाभध्मे, लगीकयण न केरेरी लने, 
 वीभांककत न केरेरी लने,  
 अश्स्ततलात अवरेरी ककंला भानील लने, 
 वंयक्षषत लने, याखील लने, अबमायण्मे आणण याष्रीम उद्माने माचंा वभालेळ 
शोतो. 
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करभ २(ड.)- लन ग्राभ 
 “लन ग्राभ” माचा अथय, लनीकयणाच्मा काभावंाठी कोणतमाशी याजम ळावनाच्मा 
लन वलबागाद्लाये लनांभध्मे स्थाऩन केरेल्मा ककंला लन आयषण प्रकिमेद्लाये 
लन ग्राभांभध्मे रूऩांतरयत केरेल्मा लवाशती, अवा आशे, आणण  

 तमाभध्मे लन लवाशत ग्राभे, ननश्चचत भागणीच्मा धायणजशभनी, रागलडीवाठी 
आणण  

 ळावनाने ऩयलानगी हदरेल्मा इतय लाऩयांवाठी अवरेल्मा जशभनींचा अंतबायल 
अवरेल्मा ग्राभावंाठी ठेलण्मात आरेल्मा वलय प्रकायच्मा मोग्म लवाशती - भग 
तमा कोणतमाशी नालाने ओऱखल्मा जात अवोत- मांचा वभालेळ शोतो; 
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करभ २(छ)- ग्राभवबा 
 “ग्राभ वबा” माचा अथय, गालातीर वलय ऩौढ वदस्माचंी शभऱून फनरेरी ग्राभ 
वबा आणण 

 ऩंचामत नवरेल्मा याजमाचं्मा फाफतीत ऩाड,े टोरे ल अन्म ऩायंऩारयक ग्राभ 
वंस्था आणण 

 भहशराचंा ऩूणय ल अननफयध वशबाग अवरेल्मा ननलायचचत ग्राभ वशभतमा अवा 
आशे;  
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करभ २(ज)- लवनतस्थान 
 “लवनतस्थान' माभध्मे, रूढीगत लवनतस्थानाचा वभालेळ अवरेल्मा षेत्रांचा आणण  
 आहदभ जभाती गट, कृवऴ-ऩूलय वभाज आणण  
 अन्म लनननलावी अनुवूचचत जभाती मांच्मावाठी, 
 याखील आणण वंयक्षषत लनांभध्मे अवरेल्मा लवनतस्थानांचा वभालेळ शोतो;  
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करभ २(झ)- गौण लनोतऩादन 

 “गौण लनोतऩादन” माभध्मे,  
 फांफू,  खुयटी झाडी,  
 खोड,  लेत,  कोवा,  
 येळभी ककडमांचे कोळ,  
 भध,  भेण, राख,  
 तेंद ूककंला कें द ूऩत्ता,  
 औऴधी लनस्ऩती आणण कंदभऱेु,  
 भऱेु, रशान खोड े

 मांच्मावायख्मा इभायती राकूड नवरेल्मा वलय लनोतऩादनांचा वभालेळ शोतो;  
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करभ २(ण)- इतय ऩायंऩारयक लनननलावी 
 “इतय ऩायंऩारयक लनननलावी” माचा अथय, १३ डडवेंफय, २००५ ऩूली ककभान तीन 
वऩढ्मांऩावून भुख्मतलेकरुन लनात याशणाया आणण  
 

 उऩजीवलकेच्मा ख-माखु-मा गयजांवाठी लनांलय ककंला लन जशभनींलय अलरंफून 
अवणाया कोणताशी वदस्म ककंला वभाज, अवा आशे.  
 

 स्ऩष्टीकयण - मा खंडाच्मा प्रमोजनाथय “वऩढी” माचा अथय ऩंचलीव लऴाांचा कारखडं अवा 
आशे.  
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करभ २(त) - ग्राभ 
 “ग्राभ” माचा अथय,--  
1) ऩंचामत तयतुदी (अनुवूचचत षेत्रांऩमांत वलस्ताय) अचधननमभ, १९९६ (१९९६ चा 

४०) याच्या कऱम ४, खंड (ख) मध्ये ननदेशिऱेऱे ग्राम, ककंवा 
2) ऩंचामतीळी वंफंचधत कोणतमाशी याजम वलचधभध्मे ग्राम म्हणून ननदेिण्यात 

आऱेऱे अनुसूचित ऺेत्ांव्यनतररक्त कोणतेही ऺेत्; ककंवा 
3) लन ग्राभे, जुनी लस्ती ककंला लवाशती आणण बूभाऩन न केरेरी ग्राभे, भग ती 

ग्राभ । म्हणून अचधसूचित करण्यात आऱेऱी असोत अगर नसोत; ककंवा  
4) ऩंचामत नवेर, अळा याजमांच्मा फाफतीत कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे- 

ऩारंऩाररक ग्राम, असा आहे;  
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करभ २(थ) - लन्म प्राणी 
 “लन्म प्राणी” माचा अथय, लन्म जील (वंयषण) अचधननमभ, १९७२ (१९७२ चा ५२) 
माच्मा अनुवूची एक ते चाय माभध्मे वलननहदयष्ट केरेल्मा आणण 

 ननवगायभध्मे लन्म स्लरूऩात आढऱणायमा प्राण्मांच्मा कोणतमाशी प्रजाती, अवा 
आशे. 
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करभ २ -- इतय वमाख्मा 
 “लन शक्क' माचा अथय, करभ ३ भध्मे वलननहदयष्ट केरेरे लन शक्क, अवा आशे;  
 

 “अनुवूचचत षेत्र'े माचा अथय, वंवलधानाच्मा अनुच्छेद २४४ च्मा खंड (१) भध्मे ननदेशळरेरी 
अनुवूचचत षेत्र,े अवा आशे;  
 

 “ननयंतय लाऩय” मारा जैवलक वलवलधता अचधननमभ, २००२ (२००३ चा १८) माचे करभ २, 
खंड (ण) भध्मे जो अथय नेभून हदरा अवेर, तोच अथय अवेर;  
 

 “भध्मलती अशबकयण” माचा अथय, करभ ११ भध्मे वलननहदयष्ट केरेरे भध्मलती 
अशबकयण, अवा आशे;  
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प्रकयण दोन 
लन ननलावी अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩारयक 

लन ननलावी मांच ेलनशक्क. 

करभ ३  

pkachare@gmail.com 



करभ-3(१) - लनशक्क  
अ.ि. लनशक्क 

(क)  स्लत:च्मा उऩजीवलकेकरयता ळेती कयण्माचा शक्क 
लस्ती कयण्माचाल तमाभध्मे  याशण्माचा शक्क  

(ख)  ननस्ताय वायखे शक्क 
(ग)  ऩायंऩारयकयीक लनोतऩादन गोऱा कयणे तमाचा लाऩय कयणे ककंला तमाची वलल्शेलाट 

रालणे मावाठी स्लाशभतल शक्क  

(घ)  ऩाण्माभधीर भतस्म ल अन्म उतऩादनलयीर शक्क 
(ङ)  चयाई कयणे (प्रस्थावऩत ला तातऩुयती अळा दोन्शी स्लरूऩाची) 
(च)  आहदभ जभाती वभशू आणण कृवऴऩूलय वभाज मांच्मा ननलावाचे ल ननलावस्थानाचे शक्क 

तवेच वाभाश्जक धायणाचधकाय 
(च)  वललादास्ऩद जशभनींलयीर ककंला तमा वफंंधातीर शक्क 
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करभ-३(१) लनशक्क  
अ.ि. लनशक्क 

(छ)  बाडऩेट्टा ककंला अनुदान मांचे भारकी शक्कांभध्मे रूऩांतयण शक्क 
(ज)  वलय लन ग्राभे, जनुी लवनतस्थाने- मांची लवाशत कयण्माचा  
(झ)  शक्कवाभाश्जक लन-स्त्रोताचे वयंषण, ऩुनननयभायण, वलंधयन ककंला वमलस्थाऩन कयण्माचा 

शक्क  

(ज)  वलधीअन्लमे भान्मता हदरेरे शक्क ककंला कोणतमाशी याजमाच्मा कोणतमाशी ऩायंऩारयक ककंला 
रूढीगत कामद्माखारी आहदलावींचे शक्क म्शणनू स्लीकायरेरे शक्क;  

(ट)  जवैलक वलवलधतेत प्रलेळ शभऱवलण्माचा शक्क -मांच्माळी वफंंचधत फौश्ध्दक भारभत्ता ल 
ऩायंऩारयक सान शभऱवलण्माचा वाभहूशक शक्क.  

(ठ)  रूहढगत शक्कांखेयीज अन्म ऩायंऩारयक शक्क, 
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करभ ३ (ड) ऩुनलयवन कयण्माचा शक्क. 
जमा हठकाणी अनुवूचचत जभाती ल इतय (ऩायंऩारयक) लनननलावी 
मांना  

१३ डडवेंफय, २००५ ऩूली, तमांची लैध शक्कदायी डालरून कोणतमाशी 
स्लरुऩाच्मा लन जशभनीतून अलैधयीतमा ननष्काशवत ककंला  

 वलस्थावऩत कयण्मात आरे अवेर तय तमांचे ऩमायमी जशभनीवश भूऱ 
स्लरुऩात ऩुनलयवन कयण्माचा शक्क. 
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करभ ३ (२) वुवलधांवाठी जभीन ऩयालतीत कयण्माची तयतूद  
• १९८० चा ६९ २. लन (वंलधयन) 

अचधननमभ, १९८० माभध्मे काशीशी 
अंतबूयत अवरे तयी,  

• कें द्र वयकाय ऩुढीर वुवलधांकरयता लन 
जशभनी खुल्मा कयण्माची तयतूद कयीर 
आणण  

• मात दय शेक्टयी ऩंच्माशत्तय लषृांऩेषा 
अचधक नाशीत इतके लषृ ऩाडता मेतीर ल 
तमाचे वमलस्थाऩन वयकायकडून कयण्मात 
मेईर :--  

 

(क) ळाऱा  
(ख) दलाखाना ककंला रुग्णारम,  
(ग) आंगणलाडमा  
(घ) यास्त धान्म दकुाने  
(ङ) वलद्मुत ल दयूवंदेळलाशक ताया  
(च) टाक्मा ककंला अन्म गौण जराळमे  
(छ) वऩण्माच्मा ऩाण्माचा ऩुयलठा ल जरलाहशन्मा  
(ज) ऩाणी ककंला ऩालवाच्मा ऩाण्मालयीर ळेतीची  
    वंयचना  
(झ) रशान शवचंन कारले (ञ) अऩायंऩारयक ऊजाय  
    वाधने  
(ट) कौळल्माभध्मे लाढ कयणायी ककंला वमलवाम  
    प्रशळषण कें दे्र  
(ठ) यस्त ेआणण  
(ड) वाभाश्जक कें दे्र 
 

 
ऩयंतु अवे की, ऩुढीर फाफतीतच केलऱ लन जशभनी अळा प्रकाये खुल्मा कयण्मात मेतीर-- 
(एक) मा ऩोटकरभात नभूद केरेल्मा प्रमोजनांवाठी प्रतमेक प्रकयणात केलऱ एक शेक्टयऩेषा कभी  
     अवरेल्मा प्रमोजनाथय लन जभीन खुरी कयण्मात मेईर, आणण 

(दोन) अळा वलकाव प्रकल्ऩांचा ननऩटाया तमाची (प्रकल्ऩाची) ग्राभ वबेकडून शळपायव कयण्माच्मा  
     अधीन याशून कयण्मात मेईर. 
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 प्रकयण तीन 
लन ननलावी--लनशक्कांची भान्मता,  

तमांच ेऩुन:स्थाऩन ल त ेननशीत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 
करभ ४ ल ५  



करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

  ४. (१) तमालेऱी अंभरात अवरेल्मा अन्म कोणतमाशी कामद्माभध्मे 
काशीशी अनवुूचचत अंतबूयत अवरे तयी, आणण मा अचधननमभाच्मा 
तयतदूींना अधीन याशून कें द्र वयकाय माद्लाये,  

 (क) याजमातीर ककंला जेथे, करभ ३ भध्मे नभूद कयण्मात आरेल्मा वलय 
ननलावी मांच्मा लन शक्कांच्मा फाफतीत जमांना अनवुूचचत जभाती म्शणनू 
घोवऴत कयण्मात लनशक्कांना आरे आशे तमा, याजमातीर षेत्रातीर 
लनननलावी अनवुूचचत जभातींना; भान्मता देणे ल त ेननहशत कयणे 

 (ख) करभ ३ भध्मे नभूद कयण्मात आरेल्मा वलय लन शक्कांच्मा फाफतीत 
कयणे. 
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करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

 (२) याष्रीम उद्माने ल अबमायण्मातीर चचतंाजनक लन्मजील लवनतस्थान मांतीर 
मा अचधननमभान्लमे भान्मता शभऱारेल्मा लन शक्कात वुधायणा कयता मेईर 
ल तमांच ेऩुन्स्थाऩन कयता मेईर.  

 ऩयंत ुलन शक्कधायक, ऩुढीर वलय ळतीचे वभाधान झाल्माशळलाम लन्मजीलन 
वंलधयनाकरयता अफाचधत षेत्र ननशभयती कयण्माच्मा प्रमोजनाथय ऩुनस्थावऩत 
शोणाय नाशी ककंला तमांच्मा शक्कांना कोणतमाशी यीतीने फाधा ऩोशचणाय नाशी ; 
तमा अळा–  

(क) वलय षेत्रात, करभ ६ भध्मे वलननहदयष्ट केल्माप्रभाणे शक्कांना भान्मता 
देण्माची ल ते वलहशत कयण्माची प्रकिमा वलचायात घेणे.  
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करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

 (ख) लन्म जील (वंयषण) अचधननमभ, १९७२ (१९७२ चा ५३) अन्लमे आऩल्मा 
अचधकायाचंा लाऩय कयताना याजम ळावनाच्मा वंफंचधत अशबकयणाने, 
धायणाचधकाय अवणा-मांच्मा शारचारी ककंला तमांची उऩश्स्थती माभुऱे 
लन्मप्राण्मांलय शोणाया ऩरयणाभ शा उक्त प्रजाती आणण तमाचंी लवनतस्थाने मांची 
बरुन न काढता मेण्माजोगी शानी शोण्माव ककंला तमा धोक्मात मेण्माव, ऩुयेवे 
कायण शोईर अवे शवध्द कयणे.  

(ग)  याजम ळावनाने, वशजीलन अश्स्ततलात नाशी, अवे मोग्म ऩमायम वभाप्त कयणे.  

(घ) फाचधक वमक्ती ल वभूश मांच्माकरयता वुयक्षषत उऩजीवलका ऩुयवलण्मावाठी आणण 
प्रस्तुत वलचध ल कें द्र वयकायच्मा धोयणात हदरेल्मा, अळा फाचधत वमक्ती ल वभूश 
मांच्मा आलचमकतांची ऩूतयता कयण्मावाठी ऩुन्स्थाऩना कयणे ककंला ऩमायमी मोजना 
तमाय कयणे ल वंवूचचत कयणे. 
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करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

  (ड्) प्रस्तावलत ऩुन्स्थाऩनेवाठी ल मोजना - रेखी स्लरुऩात 
शभऱलण्मावाठी वंफंचधत षेत्रातीर ग्राभवबेची वंभती भोपत 
कऱवलणे.  

 (च) लचन हदरेल्मा मोजनेप्रभाणे वुवलधा ल ऩुन्स्थाऩनेच्मा हठकाणी 
जभीन वलतयण ऩूणय केल्माशळलाम ऩुन्स्थाऩना घडून मेणाय नाशी. 

ऩयंतु, लन्म जील वंलधयनाच्मा प्रमोजनाकरयता अळा यीतीन ेऩुन्श्स्थत 
कयीत आशेत अळा शक्क धायकाकंडून चचतंाजनक लन्मजील 
लवनतस्थाने ककंला इतय लस्तू, लाऩयांवाठी, याजम ळावन ककंला कें द्र 
वयकाय रगेचच हदळा फदरणाय नाशी.  
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करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

 (३) मा अचधननमभा अन्लमे, लनननलावी अनुवूचचत जभातीना लन बूभी ल तमांची 
लवनतस्थाने मा फाफतीतीर कोणतेशी याजम ककंला वंघयाजम षेत्र माचं्मा वंफंधातीर 
इतय ऩायंऩारयक लनननलावींना लन शक्कांची भान्मता देणे ल ते ननहशत कयणे अळा 
अनुवूचचत जभाती ककंला जभाती वभूश मांच्मा ळतीच्मा अधीन अवेर ककंला इतय 
ऩायंऩारयक लनननलावी १३ डडवेंफय, २००५ च्मा ऩूली लनबूभी वंऩाहदत कयीर.  

(४) ऩोट-करभ (१) द्लाये प्रदान कयण्मात आरेल्मा शक्क लायवागाभी अवेर भात्र 
अन्म वंिांस्म ककंला शस्तांतयणीम नाशी ल वललाहशत वमक्तींच्मा फाफतीत नलया 
फामको मा दोघांच्माशी नालाने वंमुक्तऩणे नोंद घेण्मात मेईर. 

आणण एकाच वमक्तीचे प्रभुख अवरेल्मा कुटंुफाच्मा फाफतीत एकाच प्रभुखाच्मा 
नाले नोंद कयण्मात मेईर ल थेट लायव नवेर तय लायवा शक्क ननकटतभ नातेलाईक 
देण्मात मेईर.  
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करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

  (५) अन्मथा तयतूद केरी अवेर तमा वमनतरयक्त,  
 भान्मतेची ल ऩडताऱणीची प्रकिमा ऩूणय झाल्माखेयीर,  
 लनननलावी अनुवूचचत जभाती ककंला इतय ऩायंऩारयक लनननलावी मांच्मा वदस्मारा,  
 तमाच्मा बोगलटमातीर लनबूभीतून ननष्काशवत कयण्मात ककंला काढून टाकण्मात 
मेणाय नाशी.  

 (६) ऩोट-करभ(१) द्लाये भान्म ल ननहशत कयण्मात आरेरे लनशक्क करभ ३, 
ऩोटकरभ(१) च्मा खंड(क) भध्मे नभूद केरेल्मा जशभनींच्मा फाफतीत,  

 अळी जभीन, मा अचधननमभाच्मा प्रायंबाच्मा हदनांकारा वमक्तीच्मा ककंला कुटंुफाच्मा 
ककंला वभाजाच्मा बोगलटमाखारी अवेर आणण  

 ती प्रतमष बोगलटमावाठी अवरेल्मा षेत्राऩुयती भमायहदत अवेर आणण  
 कोणतमाशी ऩरयश्स्थतीत चाय शेक्टयऩेषा अचधक अवणाय नाशी.  
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करभ ४ - लनशक्कांची भान्मता, तमांच ेऩुन्स्थाऩन ल ते 
ननहशत कयणे ल ततवंफंधी फाफी 

  (७) लन (वंलधयन) अचधननमभ,१९८० (१९८० चा ६९) अन्लमे शक्क ननलेध कयण्मावश, 
लनशक्क, वलय बायाऩावून ल प्रकिमातभक आलचमकतांऩावून भुक्तऩणे प्रदान कयण्मात 
मेतीर, मा अचधननमभात वलननहदयष्ट कयण्मात आरे आशे तमाखेयीज लनजशभनीच्मा 
रुऩांतयावाठी "ननवलऱ चारू भूल्म" ल "ऩूयक लनयोऩण" प्रदान कयण्माची आलचमकता 
अवेर.  

 (८) मा अचधननमभान्लमे भान्म ल ननहशत कयण्मात आरेल्मा लन शक्काभंध्मे आऩल्मा 
ननलावस्थानातून आणण रागलडीच्मा जशभनीभधून आऩल्मारा वयकायी वलकाव 
काभाचं्मा अडथऱमाभुंऱे जभीनरुऩी बयऩाई न देता वलस्थावऩत कयण्मात आरे अवे 
शवध्द कयणा-मा आणण नंतय जमांची जभीन, ती वंऩाहदत ऩाच लऴायत ती जमावाठी 
वंऩाहदत केरी शोती तमा प्रमोजनाथय लाऩयण्मात आरी नवेर अळा लनननलावी 
अनुवूचचत जभाती आणण इतय ऩायंऩारयक लनननलावी मांच्मा जशभनीलयीर शक्काचा 
वभालेळ शोतो.  
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करभ ५- लनशक्क धायकाची कतयवमे 

 

लन ल जैवलक वलवलधता मांच ेवंयषण कयणे ;  
रगतची ऩाणरोट षेत्र,े जर स्रोत ल अन्म वंलेदनाषभ षेत्र ेऩुयेळी वंयक्षषत 
आशेत माची वुननश्चचती कयीर;  

लनननलावी अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩारयक लनननलावी मांच े
ननलावस्थान,  

 तमांच्मा वांस्कृनतक ल नैवचगयक लायवारा कोणतमाशी प्रकाये फाधा ऩोशोचेर 
अळा, कोणतमाशी प्रकायच्मा वलघातक प्रथांऩावून वुयक्षषत ठेलरे 
अवल्माची वुननश्चचती कयीर  
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वाभाश्जक लनांचे स्रोत शभऱवलण्माच्मा भागायचे वलननमभन कयणे 
आणण  

लन्म प्राणी, लन ल जैवलक वलवलधता मांलय प्रनतकूर ऩरयणाभ 
कयणायी कोणतीशी कृती थांफवलणे 

  ग्राभवबेने घेतरेल्मा ननणयमांचे अनुऩारन केरे जात अवल्माची 
वुननश्चचती कयीर 

करभ ५- लनशक्क धायकाची कतयवमे 
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 प्रकयण चाय 
लनशक्क ननहशत कयण्मावाठी प्राचधकाय ल कामयऩध्दती.  

करभ ६  
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लनशक्क ननहशत कयण्मावाठी प्राचधकाय ल कामयऩध्दती  
करभ ६(१) 

लनशक्काचं ेस्लरूऩ ल वमाप्ती ठयवलण्माची प्रकिमा वुरू कयणाये ग्राभवबा 
शे एक ऩायंऩारयक लन प्राचधकयण आशे. 

लनशक्क वशभतीभापय त दाले प्राप्त करून, 
दालेदायाकडून ऩुयाले घेणे. 
स्थऱ ननयीषण करून खात्री कयणे  
 ऩुयालमाची ऩडताऱणी कयणे ल ठयाल करून  लनशक्क भान्मतेवाठी 
अथला दाला नाकायण्मावाठी वलहशत केरेल्मा यीतीने शळपायव कयणे.   
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करभ ६(२) ल (३) - ग्राभवबेने दाला नाकायल्माव उऩवलबागस्तयीम 
वशभतीकड ेअजय 

 (२) ग्राभवबेच्मा ननणयमाभुऱे वमचथत झारेरी कोणतीशी वमक्ती ऩोटकरभ (३) अन्लमे 
स्थाऩन कयण्मात आरेल्मा उऩवलबाग स्तयीम वशभतीकडे वलनंतीअजय दाखर कयीर आणण 

 उऩवलबाग स्तयीम वशभती अळा वलनंतीअजायलय वलचाय करून तो ननकारात काढीर्  
 ऩयंतु अवे की, अवा प्रतमेक वलनंतीअजय, ग्राभवबेद्लाये ननणयम वंभत झाल्माच्मा 
हदनांकाऩावून वाठ हदलवांच्मा आत दाखर कयण्मात मेईर् 

 ऩयंतु आणखी अवे की, वमचथत वमक्तीरा, तमाची फाजू भांडण्माची लाजली वंधी 
हदल्माखेयीज अवा कोणताशी वलनंती अजय नतच्मा वलरूध्द ननकारात काढरा जाणाय नाशी.  

 (३) याजम ळावन, ग्राभवबेने वंभत केरेरे ननणयम तऩावण्मावाठी उऩवलबाग स्तयीम 
वशभती गठीत कयीर आणण  

 लनशक्काचे अशबरेख तमाय करून तो अंनतभ ननणयमावाठी उऩवलबागीम अचधका-माभापय त 
श्जल्शा स्तयीम वशभतीकड ेऩाठलीर. 
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करभ ६(४) – उऩवलबागस्तयीम वशभतीने  दाला नाकायल्माव श्जल्शा 
वशभतीकड ेअजय 

 (४) उऩवलबाग स्तयीम वशभतीच्मा ननणयमाभुऱे वमचथत झारेरी कोणतीशी वमक्ती 
उऩवलबाग स्तयीम वशभतीच्मा ननणयमाच्मा हदनांकाऩावून वाठ हदलवाचं्मा आत श्जल्शा 
स्तयीम वशभतीकड ेवलनंतीअजय दाखर कयीर आणण  

 श्जल्शा स्तयीम वशभती अळा वलनंतीअजायलय वलचाय करून तो ननकारात काढीर् 
 ऩयंतु अवे की, उऩवलबाग स्तयीम वशभतीकड ेदाखर कयण्मात आल्माखेयीज आणण नतने 
तमालय वलचाय केरा अवल्माखेयीज, ग्राभवबेच्मा ननणयमावलरूध्दचा कोणताशी वलनंतीअजय 
थेट श्जल्शा स्तयीम वशभतीऩुढे दाखर कयण्मात मेणाय नाशी्  

 ऩयंतु आणखी अवे की, आऩरी फाज ू भांडण्माची लाजली वंधी हदल्माशळलाम अवा 
कोणताशी वलनंतीअजय वमचथत वमक्तीच्मा वलरूध्द ननकारात काढरा जाणाय नाशी.  
 

pkachare@gmail.com 



करभ ६(५) ते (७) – श्जल्शा स्तयीम वशभती काभकाज   

(५) राज्य िासन, उऩववभाग स्तरीय सशमतीन े तयार केऱेल्या  
    वनहक्कांच्या अशभऱेखावर वविार करून त्यांना अंनतम मान्यता  
    देण्यासाठी जिल्हा स्तरीय सशमती गठीत करीऱ.  
(६) वनहक्काच्या अशभऱेखावरीऱ जिल्हा स्तरीय सशमतीिा ननणणय अंनतम  
   व बंधनकारक असेऱ.  
(७) राज्य िासन, वनहक्कानंा मान्यता देण्याच्या व त ेननहहत करण्याच्या  
   प्रकियेिे संननयंत्ण करण्याकररता आणण िर नोडऱ एिन्सीने मागणी  
   केल्यास अिी वववरणे व असे अहवाऱ नतऱा सादर करण्याकररता, एक  
   राज्य स्तरीय संननयंत्ण सशमती गठीत करीऱ.  
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करभ ६(८) ते (९) – श्जल्शा स्तयीम वशभती काभकाज   

(८)उऩवलबाग स्तयीम वशभती, श्जल्शास्तयीम वशभती ल याजम स्तयीम  
   वंननमंत्रण वशभती मा वलहशत कयता मेईर अळा वभुचचत स्तयालय,  
   याजम ळावनाच्मा भशवूर, लन ल आहदलावी कामय वलबागाच्मा  
   अचधकायी आणण तमा तमा स्तयालयीर ऩंचामती याजम वंस्थानंी मोग्म  
   तमा स्तयालय नेभरेरे तीन वदस्म याशतीर. तमाऩैकी दोन वदस्म  
   अनुवूचचत जभातीऩैकी अवतीर ल ककभान एक भहशरा वदस्म अवेर. 
(९) उऩवलबाग स्तयीम वशभती, श्जल्शा स्तयीम वशभती ल याजम स्तयीम  
   वंननमत्रण वशभती मांची यचना ल कामे आणण तमांची कामे ऩाय ऩाडताना  
   तमांनी अनुवयालमाची कामयऩध्दती, शी वलहशत केल्माप्रभाणे अवेर. 
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 प्रकयण ऩाच 
अऩयाध ल ळास्ती.  

करभ ७ ल ८  
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 जेवशा, कोणतेशी प्राचधकयण ककंला वशभती ककंला अळा प्राचधकयणाचा ककंला अचधननमभान्लमे 
वशभतीचा अचधकायी ककंला वदस्म मा अचधननमभाच्मा, तयतुदीचे ककंला प्राचधकयणांचे ल 
तमाखारी कयण्मात आरेल्मा लनशक्कांच्मा भान्मतेवंफंधीच्मा कोणतमाशी वशभतमांचे 
ननमभाच्मा, तयतुदीचे उल्रंघन कयीर तेवशा तो  

 ककंला ते मा वदस्म ककंला अचधननमभाखारी अऩयाधाफद्दर दोऴी गहृशत धयरे जाईर आणण 
अचधकायी तमाच्मावलरूध्द कामयलाशी ल एक शजाय रूऩमेऩमांत दंडाव ऩात्र ठयेर.  

 ऩयंतु अवे की, मा ऩोटकरभात अंतबूयत अवरेल्मा कोणतमाशी झारेरे अऩयाध. 

 गोष्टीभुऱे, प्राचधकयणाच्मा ककंला वशभतीच्मा कोणतमाशी वदस्माने ककंला वलबाग प्रभुखाने 
ककंला मा करभात ननहदयष्ट केरेल्मा कोणतमाशी वमक्तीने, अऩयाध नतच्मा नकऱत घडरा 
ककंला अवा अऩयाध घडू नमे म्शणून तमाने वलय मथोचचत दषता घेतरी शोती अवे शवध्द केरे 
तय ती कोणतमाशी शळषेव ऩात्र ठयणाय नाशी.  

करभ ७- अऩयाध ल ळास्ती  
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ग्राभवबेच्मा ठयालाळी वंफंचधत वललादाच्मा प्रकयणात,  
कोणतमाशी लनननलावी अनुवूचचत जभातीने स्लत् ककंला  
कोणतमाशी उच्च प्राचधकयणाच्मा वलयोधात भांडरेल्मा ठयालाद्लाये याजम 
स्तयीम वंननमंत्रण वशभतीरा वाठ हदलवांऩेषा कभी नवेर इतक्मा 
कारालधीची नोटीव हदल्माशळलाम आणण  

 याजम स्तयीम वंननमंत्रण वशभतीने अळा प्राचधकयणाच्मा वलयोधात 
कामयलाशी केल्माशळलाम,  

कोणतेशी न्मामारम करभ ७ अन्लमे केरेल्मा कोणतमाशी अऩयाधाची 
दखर घेणाय नाशी. 
 

करभ ८- अऩयादांची दखर  
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 प्रकयण वशा 
वंकीणय  

करभ ९ ते १४  
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प्रकयण चायभध्मे ननदेशळरेल्मा प्राचधकयणांचा प्रतमेक वदस्म आणण  
मा अचधननमभाद्लाये ककंला तद्न्लमे प्रदान केरेल्मा कोणतमाशी 
अचधकायांचा लाऩय कयणाया प्रतमेक अन्म अचधकायी शा  

बायतीम दंड वंहशतेच्मा (१९६० चा ४५) करभ २१ च्मा अथाांतगयत 
रोकवेलक अवल्माचे भानण्मात मेईर.  

करभ ९- प्राचधकयणाचे वदस्म इतमादी रोकवेलक अवणे 
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करभ-१०: वद्बालऩूलयक कृतीरा वंयषण 
 १०(१) मा अचधननमभान्लमे, वद्बालऩलूयक केरेल्मा ककंला कयण्माचे मोश्जरेल्मा केरेल्मा 
कोणतमाशी कृतीकरयता कें द्र वयकायच्मा ककंला याजम ळावनाच्मा कोणतमाशी अचधका-माच्मा 
ककंला कभयचा-माच्मा वलयोधात कोणताशी दाला, खटरा ककंला अन्म कामदेळीय कामयलाशी कयता 
मेणाय नाशी.  

 १०(२) मा अचधननमभान्लमे, वद्बालऩूलयक केरेल्मा ककंला कयण्माचे मोश्जरेल्मा कोणतमाशी 
कृतीभऱेु कोणतेशी नुकवान झारे ककंला नुकवान शोण्माची ळक्मता अवेर तय कें द्र वयकायच्मा 
ककंला याजम ळावनाच्मा ककंला तमाचं्मा अचधका-मांच्मा ककंला अन्म कभयचा-माचं्मा वलयोधात 
कोणताशी दाला ककंला अन्म कामदेळीय कामयलाशी कयता मेणाय नाशी.  

 १०(३) मा अचधननमभान्लमे, वद्बालऩलूयक केरेल्मा ककंला कयण्माचे मोश्जरेल्मा कोणतमाशी 
कृतीभऱेु प्रकयण चाय भध्मे ननदेशळरेल्मा कोणतमाशी प्राचधकयणाच्मा तवेच तमाची 
अध्मषऩदस्थ वमक्ती, वदस्म, वदस्म-वचचल, अचधकायी ल अन्म कभयचायी माचं्मा वलयोधात 
कोणताशी दाला ककंला अन्म कामदेळीय कामयलाशी कयता मेणाय नाशी.  
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करभ-११ ल १२ : नोडर एजन्वी  

 ११. जनजातींचे काभकाज ऩाशणाये कें द्र वयकायचे भतं्रारम ककंला कें द्र वयकायने  
    माफाफतीत प्राचधकृत केरेरा अन्म कोणताशी अचधकायी ककंला प्राचधकयण शे मा  
    अचधननमभाच्मा तयतुदींची अभंरफजालणी कयण्माकरयता नोडर एजन्वी म्शणनू  
    काभ ऩाशतीर.  

 १२. प्रकयण चायभध्मे ननदेळरेरे प्रतमेक प्राचधकयण, कें द्र वयकाय लेऱोलेऱी रेखी  
    देण्माफाफतचा स्लरूऩात देईर अळा वलयवाधायण ककंला वलळेऴ ननदेळांना अधीन  
    याशून, मा कें द्र वयकायचा अचधननमभाद्लाये ककंला तन्लमे नेभनू देण्मात आरेरी  
    आऩरी कतयवमे अचधकाय. फजालीर ल आऩल्मा अचधकायांचा लाऩय कयीर.   
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करभ-१३ : अचधननमभातीर तयतुदींचे स्लरूऩ   

मा अचधननमभात ककंला ऩंचामती (अनुवूचचत षेत्रावाठी 
वलस्तारयत) अन्म अचधननमभ, १९९६ (१९९६ चा ४०) च्मा 
तयतूदी वोडून  

मा अचधननमभातीर कोणतमाशी तयतूदी अन्म 
अचधननमभातीर तयतूदी तमांना न्मुनता न आणता बय 
कामद्मारा टाकणाच्मा अवतीर. न्मूनता आणीत नाशी.  
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करभ १४ – कें द्र ळावनाच े ननमभ कयण्माच ेअचधकाय  
(१)  कें द्र वयकाय, अचधवूचनेद्लाये, मा अचधननमभाच्मा तयतदुी अंभरात कयण्माचा आणण्मावाठी ननमभ तमाय  
   कयीर. अचधकाय, 
 
(२) वलळेऴत् आणण ऩूलयलती अचधकायांच्मा वलयवाधायणतेव फाध न आणता ऩुढीरऩैकी वलय ककंला कोणतमाशी फाफीची  
   तयतदू कयण्माकरयता, अवे ननमभ कयता मेतीर :-  

 
 (क) करभ ६ भध्मे वलननहदयष्ट केरेल्मा कामयऩध्दतीच्मा अंभरफजालणीकरयता कामयऩध्दतीचे तऩळीर;  

 
 (ख) दाले प्राप्त कयण्माची, ते एकत्रत्रत कयण्माची ल तमाचंी ऩडताऱणी कयण्माची प्रकिमा करून करभ ६, 

ऩोटकरभ (१) अन्लमे अवरेल्मा लनशक्काचंा लाऩय कयण्माकरयता शळपायव केरेल्मा प्रतमेक भागणीचे षेत्र 
ननश्चचत कयणाया नकाळा तमाय कयणे आणण तमा करभाच्मा ऩोटकरभ (२) अन्लमे उऩ वलबागीम वशभतीकड े
वलनंतीअजय दाखर कयण्माची यीत;  
 

 (ग) करभ ६ च्मा ऩोटकरभ (८) अन्लमे उऩ वलबाग स्तयीम वशभती, श्जल्शा स्तयीम वशभती आणण याजम स्तयीम 
वंननमंत्रण वशभती मांच े वदस्म म्शणनू ननमुक्त कयालमाच्मा, याजम ळावनाच्मा भशवूर, लन ल आहदलावी 
वलकाव वलबागांच्मा अचधका-मांचा स्तय;  
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करभ १४ – कें द्र ळावनाच े ननमभ कयण्माच ेअचधकाय  
 
 घ) करभ ६, ऩोटकरभ (९) अन्लमे उऩ वलबाग स्तयीम वशभती, श्जल्शा स्तयीम वशभती आणण याजम 
स्तयीम वंननमंत्रण वशभती मांची यचना ल कामे आणण करभ ६, ऩोटकरभ (९) अन्लमे तमांची कामे ऩाय 
ऩाडताना तमांनी अनुवयालमाची कामयऩध्दती;  
 

 (ङ) वलहशत कयणे आलचमक अवेर ककंला वलहशत कयता मेईर अळी अन्म कोणतीशी फाफ.  
 

 (३) मा अचधननमभाखारी केरेरा प्रतमेक ननमभ, तो कयण्मात आल्मानंतय ळक्म शोईर नततक्मा 
रलकय, वंवदेच्मा प्रतमेक वबागशृावभोय, त ेवबागशृ एका वत्राने फनरेल्मा अथला दोन ककंला अचधक 
िभलती वत्र ेशभऱून फनरेल्मा अळा एकूण तीव हदलवांच्मा कारालधीकरयता वत्रावीन अवताना ठेलरा 
जाईर आणण ऩूलोक्त वत्राच्मा ककंला िभलती वत्रांच्मा ऩाठोऩाठचे वत्र वंऩण्माऩूली जय, तमा ननमभात 
कोणतेशी पेयफदर कयण्माफाफत दोन्शी वबागशृांचे भतैक्म झारे अथला तो ननमभ कयण्मात मेऊ नमे 
माफाफत दोन्शी वबागशृांचे भतैक्म झारे तय, तमानंतय तो ननमभ अळा पेयफदर केरेल्मा रूऩातच 
ऩरयणाभक शोईर ककंला, मथाश्स्थनत, भुऱीच ऩरयणाभक शोणाय नाशी; तथावऩ, अळा कोणतमाशी 
पेयफदराभुऱे ककंला ळून्मीकयणाभुऱे, ततऩूली तमा ननमभाखारी कयण्मात आरेल्मा कोणतमाशी 
गोष्टीच्मा वलचधग्राह्मतेरा फाध मेणाय नाशी. 
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अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩरयक लनननलावी (लनशक्क भान्म कयणे)  
वुधारयत ननमभ, २००७ ल २०१२ 
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(१) मा ननमभांना अनुवचूचत जभाती ल इतय ऩायंऩरयक लनननलावी (लनशक्क भान्म कयणे)  
   वधुारयत ननमभ, २००७ अवे म्शणाले  

(२) मांचा वलस्ताय जम्भ ूल कश्चभय लगऱून वऩंूणय बायतबय अवेर. 

(३) शे ननमभ ळावकीम याजऩत्रात प्रशवद्ध झाल्माच्मा हदनांकाऩावनू म्शणजे  
   हद.०१/०१/२००८ ऩावनू  अभंरात मेतीर.  
(४) अनुवचूचत जभाती ल इतय ऩायंऩरयक लन ननलावी (लनशक्काची भान्मता) वधुायणा   
   ननमभ, २०१२ (अचधवचूना ि. जी. एव. आय. ि. ६६९ (ई), हदनांक ६ वप्टेंफय २०१२),  
   नुवाय वधुारयत ननमभ केरे. 

 

ननमभ १. वंक्षषप्त नाल, वलस्ताय ल प्रायंब. 
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ननमभ २- वमाख्मा 
ननमभ-२(क) -- लाडी/ऩाड ेककंला लवाशती ननश्चचत कयणे   

• वाडी/ऩाड ेककंवा वसाहती ननजचित करणे आणण त्यांच्या एकत्ीकरणािी प्रकिया 
राज्य िासन सुननजचित करेऱ 

• प्रत्येक ऩंिायत नतच्या हद्दीतीऱ महसूऱी अथवा वनग्राम अशभऱेखांिा 
औऩिाररकररत्या भाग नाहीत अिा वाडी/ऩाड,े वस्त्या, 

• नोंद न झाऱेल्या अथवा सवेऺण न झाऱेल्या वसाहती ककंवा वनग्राम गावे ककंवा 
टांग्या गावे यांिी यादी तयार करीऱ आणण 

• अिी यादी अिा प्रत्येक वस्त्या, वाडी/ऩाड ेककंवा वसाहती यांिी ग्रामसभा 
आयोजित करून संमत करून घेईऱ आणण 

• ऩंिायतीच्या ठरावाद्वारे सदर अचधननयमाच्या प्रयोिनाथण अिा वाडी/ऩाड,े 

वस्त्या गाव म्हणून समावेि करण्यात येईऱ व 
• अिी यादी उऩववभागस्तरीय सशमतीस सादर करीऱ 
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• उऩवलबागस्तयीम वशभतीचे उऩवलबागीम अचधकायी शे वध्मा कोणतमाशी गालाचा बाग 

नवरेल्मा  
• भात्र ठयालाद्लाये ऩंचामतीभधीर गाल म्शणून वभालेळ केरेल्मा लाडमा/ऩाड ेआणण 

लस्तमा  
• मांच्मा माद्मा एकत्रत्रत कयतीर आणण वलद्मभान गालाभध्मे अवे गाल म्शणून 

वभावलष्ट करून ककंला  
• याजमाच्मा मा वंफंधातीर कामद्मातीर प्रकिमा अनुवरून तमा तमाय कयतीर आणण  
• जनतेच्मा काशी वूचना अवल्माव, तमा वलचायात घेऊन श्जल्शास्तयीम वशभती अळा 
माद्मा अंनतभ कयीर.  

• अळा लाडमा/ऩाडमा आणण लस्तमा मांच्मा माद्मा अनंतभ झाल्मानंतय  
• माऩूलीच भान्मता शभऱारेल्मा कोणतमाशी शक्कांना फाधा न अळा लाडमा/ऩाड ेआणण 

लस्तमा मांना भान्मता देण्माचे ल 
• तमांच्मात शक्क ननहशत कयण्माची प्रकिमा शाती घेण्मात मेईर. 

 

ननमभ- २(ख) ल (ग) -- लाडमा/ऩाड ेआणण लस्तमा गाल म्शणनू घोवऴत कयणे  
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• ग्राभवबा शी ग्राभऩंचामतीद्लाये आभंत्रत्रत कयण्मात मेईर आणण नतच्मा 
ऩहशल्मा वबेत,  

• ती नतच्मा वदस्मांभधून दशाऩेषा कभी नवतीर ऩयंतु ऩंधयाऩेषा जास्त 

नवतीर अळा वदस्मांना लनशक्क वशभतीचे वदस्म म्शणून ननलडून देईर.  
• तमा वशभतीभध्मे ककभान दोन-ततृीमांळ वदस्म अनुवूचचत जभातीचे 
अवतीर.  

• ऩयंतु, अळा वदस्मांऩैकी एक-ततृीमांळऩेषा कभी नवतीर एलढे वदस्म भहशरा 
अवतीर. 

•  ऩयंतु आणखी अवेशी की, अनुवूचचत जभातीचे वदस्मच नवतीर तय अळा 
वदस्मांऩैकीnककभान एक-ततृीमांळ वदस्म भहशरा अवतीर.   

• लनशक्क वशभती अध्मष ल वचचल मांचेफाफत ननणयम घेईर ल तो 
उऩवलबागीमस्तयीम वशभतीरा कऱलीर.  

ननमभ-३(१) ल (२) -- ग्राभवबा ल लन शक्क वशभती 
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ननमभ ३(३) ल (४)--ग्राभवबा 
• लनशक्क वशभतीचा वदस्म शा जेवशा वमश्क्तगत लनशक्काचाशी 

भागणीदाय अवेर  
• तेवशा तो वशभतीरा तमाफाफत कऱलीर आणण तमाचा दाला वलचायात 

घेण्मात मेत अवेर तमालेऱी  
• तो ऩडताऱणीच्मा प्रकिमेत वशबागी शोणाय नाशी. 
• अनुवूचचत जभाती ल इतय ऩायंऩरयक लनननलावी (लनशक्क भान्म 

कयणे) वुधारयत ननमभ, २०१२ अंभरात मेण्माऩूली भान्म केरेरे 

लनशक्क ककंला वुरू केरेल्मा दावमांच्मा ऩडताऱणीची प्रकिमा  
• मालय लनशक्क वशभती ऩुन्शा नवमाने वलचाय कयणाय नाशी.  

pkachare@gmail.com 



ननमभ ४-- ग्राभवबेची कामय 
• लनशक्काचे ल वमाप्ती ननधाययीत कयण्माची प्रकिमा वरुू कयीर आणण तमाच्मावफंंचधत दाले प्राप्त 

करून तमांची वनुालणी कयीर 
• लनशक्कांच्मा भागणीदायांची मादी तमाय कयीर ल भागणीदाय ल तमांचे दाले माचं्मा कें द्र वयकायने 

आदेळाद्लाये ननधायरयत केरेल्मा अळा तऩशळरांचा अतंबायल अवरेरी नोंदलशी ठेलीर. 
• हशतवफंचंधत वमक्ती ल वफंंचधत प्राचधकयण मांना लाजली वधंी हदल्मानंतय, लनशक्कांच्मा 
भागण्मांचा ननणयम वभंत कयीत ल तो उऩवलबागस्तयीम वशभतीकड ेअगे्रवऴत कयीर. 

• अचधननमभाच्मा करभ ४ ऩोट-करभ (२) मांच्मा खंड (ङ) अन्लमे ऩुनलयवाशतींची ऩॎकेजेव 

वलचायात घेईर ल मथोचचत ननणयम वभंत कयीर; आणण 
• अचधननमभाच्मा करभ ५ च्मा तयतुदी अभंरात आणण्माच्मादृष्टीने, लन्म जीलन, लन ल जवैलक 

वलवलधता मांचे वयंषण कयण्मावाठी नतच्मा वदस्मांभधून वशभती गठीत कयीर.  
• अनुवचूचत जभातीचे लनननलावी ल इतय ऩायंऩरयक लनननलावी मांच्मा पामद्मावाठी अळा 
वाभहूशक लनवऩंत्तीचे ननयंतय ल वभवभान वमलस्थाऩन कयण्मावाठी  
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ननमभ ४-- ग्राभवबेची कामय 
• वाभहूशक लनवऩंत्तीचे वलंधयन कयण्माची ल नतचे वमलस्थाऩन कयण्माची मोजना तमाय कयणाच्मा 
आणण लनवलबागाच्मा वकू्ष्भ मोजना ककंला चार ूमोजना ककंला वमलस्थाऩन मोजनांफयोफय अळा 
वलंधयन ल वमलस्थाऩन मोजनांचे वशभतीरा कयणे आलचमक लाटेर अळा पेयफदरांवलऴमी 
एकत्रीकयण कयणा-मा खंड (ङ) खारी गहठत कयण्मात आरेल्मा वशभतीचे वनंनमंत्रक ल ननमंत्रण 

कयणे. 

• लाशतूक, ऩयलाना, उतऩादनांच्मा वलिीऩावनूचे उतऩन्न ककंला वमलस्थाऩन आयाखडमात फदर 

कयण्माळी वफंंचधत वलय ननणयमांना भान्मता देणे.  

• ग्राभवबेच्मा फैठकीची गणऩूती ग्राभवबेच्मा वलय वदस्म वखं्मेच्मा अध्मायऩेषा कभी नवतीर इतक्मा 
वदस्म वखं्मेने शोईर. 

• ऩयंतु, उऩश्स्थत वदस्मांच्मा ककभान एक-ततृीमांळ इतक्मा भहशरा अवतीर.  
• ऩयंतु, आणखी अवे की, जेथे लनशक्कावफंंधी कोणतेशी ननणयम वभंत कयालमाचे अवल्माव ककभान 

ऩन्नाव टक्के इतक्मा लनशक्कांची भागणी कयणाये दालेदाय ककंला तमांचे प्रनतननधी उऩश्स्थत 

अवतीर. 
• ऩयंतु, अवेशी की, अवे ननणयम उऩश्स्थत अवरेल्मा आणण भतदान कयणा-मा वमक्तींच्मा वाध्मा 
फशुभताने वभंत कयण्मात मेतीर.  

• ग्राभवबांना याजमातीर प्राचधकयणाद्लाये आलचमक ते वशाय्म ऩुयवलण्मात मेईर. 
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ननमभ ५ -- उऩवलबागीमस्तयीम वशभती  
• उऩवलबागीम अचधकायी ककंला वभतुल्म अचधकायी – अध्मष 
• उऩवलबागाचा प्रबायी लन अचधकायी ककंला वभतुल्म अचधकयी - वदस्म ; 

• श्जल्शा ऩंचामतीकडून नाभननदेशळत कयालमाचे गट/तशवीरऩातऱीलयीर ऩंचामतीचे तीन वदस्म, 
• जमांच्माऩैकी ककभान दोन वदस्म शे, प्राधान्मत: जे लनननलावी ककंला जे आहदभ जभाती 
वभशूाभधीर आशेत,  

• अवे अनुवचूचत जभातीचे अवतीर आणण जेथे अनुवचूचत जभातीचे वदस्म नवतीर तेथे ते 

प्राधान्मत: इतय ऩायंऩरयक लनननलावीऩैकीचे दोन वदस्म अवतीर ल  
• तमातीर ककभान एक भहशरा वदस्म अवेर ककंला  
• ववंलधानाच्मा वशावमा अनुवचूचत अतंबूयत अवरेल्मा षेत्राभध्मे स्लामत्त श्जल्शा ऩरयऴद/प्रादेशळक 

ऩरयऴद ककंला इतय वभचुचत षेत्रस्तय मांच्माद्लाये नाभननदेळन केरेरे तीन वदस्म अवतीर 

जमाऩैकी ककभान एक भहशरा वदस्म अवेर; आणण 

• उऩवलबागाचा प्रबायी अवरेरा, आहदलावी वलकाव वलबागाचा अचधकायी ककंला जेथे अवा 
अचधकायी उऩरब्ध नवेर तेथे आहदलावी कामायचा प्रबायी अचधकायी. 
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ननमभ ६ -- उऩवलबागीमस्तयीम वशभतींची कामय  
 
 

 
• प्रतमेकी ग्राभवबेरा, तमांची कतयवमे आणण लन्म जीलन, लन ल जमांचे वलंधयन ल वयंषण कयणे 

गयजेचे आशे.  

• अळा वकंटग्रस्त लनस्ऩती ल प्राणीजात मांच्मावदंबायतीर जैवलक वलवलधतेचे वयंषण कयणे माफाफत 

लनशक्काची ल इतयांची कतयवमे मांची भाहशती ऩुयलीर. 
• ग्राभवबा ककंला लनशक्क वशभती मांना लन ल भशवरू नकाळे ल भतदाय मादी ऩुयलीर; 
• वफंंचधत ग्राभवबांच्मा वलय ननणयमाची ऩडताऱणी कयीर. 
• ग्राभवबेद्लाये ऩुयवलण्मात आरेरे नकाळ ेल तऩळीर एकत्रीत कयीर.  
• दावमांच्मा खयेऩणाची खात्री करून घेण्मावाठी ग्राभवबेच्मा ननणयमांची ल नकाळांची तऩावणी कयीर. 
• लनशक्कांचे स्लरूऩ ल तमाचा वलस्ताय मावलऴमी ग्राभवबाभधीर वललादांची वनुालणी कयीर ल 

अचधननणयम देईर. 
• ग्राभवबेच्मा ननणयमानंी वमचथत झारेल्मा वमक्तीने ल याजम अशबकयणांनी केरेल्मा वलनंती अजायची 
वनुालणी कयीर. 
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ननमभ ६ -- उऩवलबागीमस्तयीम वशभतींची कामय  
 
 

• आंतयउऩवलबागीम दावमांकरयता इतय उऩवलबागस्तयीम वशभतमांळी वभन्लम 

वाधीर 
• ळावकीम अशबरेखाळी भेऱ वाधल्मानंतय प्रस्तावलत लनशक्कांचा गट ककंला 
तशवीरननशाम अशबरेखाचा भवुदा तमाय कयीर. 

• उऩवलबागीम अचधका-मांद्लाये प्रस्तावलत लनशक्कांच्मा अशबरेखाच्मा भवुद्मावश 

दाले अंनतभ ननणयमावाठी श्जल्शास्तयीम वशभतीकड ेऩाठलीर. 

• अचधननमभ ल ननमभान्लमे घारून हदरेरी उद्दीष्टे ल ऩद्धती मावलऴमी लन 

ननलावीत जागतृी ननभायण कयीर. 

• मा ननमभांचा जोडऩत्र-एक (नभुना क, ख आणण ग) भध्मे हदरेल्मा दावमाचंी प्रऩत्र े

दालेदायांना वशज आणण वलनाभूल्म उऩरब्ध शोतीर माची खातयजभा कयण्मात 

मेईर.  

• ग्राभवबेच्मा फैठका आलचमक तमा गणऩतूीवश, भुक्त, खलु्मा लातालयणात ल 

चांगल्मारयतीने आमोश्जत कयण्मात मेत अवल्माची वुननश्चचती कयीर ती कयीर.  
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ननमभ 7  -- श्जल्शास्तयीम वशभती  
 
 

• श्जल्शाचधकायी ककंला उऩ-आमुक्त-                   अध्मष;  

• वफंंचधत वलबागीम लन अचधकायी ककंला वफंंचधत उऩलनवयंषक - वदस्म; 

• श्जल्शा ऩंचामतीद्लाये नाभननदेळ कयालमाचे श्जल्शा ऩंचामतीचे तीन वदस्म,  

• जमाऩैकी, दोन, वदस्म शे जे प्राधान्मत: लनननलावी ककंला अहदभ जभाती गटांभधीर अनुवचूचत 

जभातीचे अवतीर ल  

• जेथे अनुवचूचत जभाती नवतीर तेथे जे प्राधान्मत: इतय ऩायंऩरयक लनननलावी आशेत ल  

• तमातीर ककभान एक भहशरा वदस्म अवेर अवे दोन वदस्म; ककंला  
• ववंलधानाच्मा वशावमा अनुवचूचभध्मे अतंबूयत अवरेल्मा षेत्रांभध्मे, स्लामत्त श्जल्शा 
ऩरयऴद/प्रादेशळक ऩरयऴद मांनी नाभननदेळीत कयालमाचे तीन वदस्म,  

• जमाऩैकी ककभान एक भहशरा वदस्म; आणण,  

• श्जल्ह्माचा प्रबायी अवरेरा अहदलावी कल्माण वलबागाचा अचधकायी ककंला अवा अचधकायी उऩरब्ध 

नवल्माव, आहदलावी  कामायचा प्रबायी अवरेरा अचधकायी,  
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ननमभ ८  -- श्जल्शास्तयीम वशभतीची कामय  
 
 

• ग्राभवबेरा ककंला लनशक्क वशभतीरा आलचमक भाहशती ऩुयवलण्मात आरी आशे माची खात्री कयीर. 
• वलय शक्क भागण्मा, वलळेऴत: आहदभ, आहदलावी वभशू, कपयत ेआहदलावी आणण बटक्मा जभाती 

मांच्मा अचधननमभांची उद्हदष्टे ध्मानात ठेलून वफंोचधत कयण्मात आल्मा आशेत ककंला कवे माची 
तऩावणी कयीर.  

• उऩवलबागस्तयीम वशभतीद्लाये तमाय कयण्मात आरेल्मा लन शक्कांच्मा शक्क भागण्मा ल अशबरेख 

वलचायात घेईर ल तमाव अनंतभ भान्मता देईर. 
• उऩवलबागस्तयीम वशभतीच्मा आदेळाने वमचथत झारेल्मा वमक्तींकडून आरेल्मा वलनंती अजायची 

वनुालणी कयीर. 
• आंतय श्जल्शा शक्क भागण्मा वफंंधात इतय श्जल्ह्मांवश वभन्लम वाधेर.  
• शक्कांवलऴमीच्मा अशबरेखावश वलय वफंंचधत ळावकीम अशबरेखांभध्मे लनशक्कांचा वभालेळ 

कयण्माकरयता ननदेळ देईर.  
• अनंतभ रूऩ देण्मात आरेल्मा लन शक्कांचे अशबरेख प्रशवद्धी कयण्मात आल्माची खात्री कयीर. 
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ननमभ ८  -- श्जल्शास्तयीम वशभतीची कामय  
 
 • मा ननमभांच्मा जोडऩत्र दोन ल तीनभध्मे वलननहदयष्ट केल्मानुवाय  
• मा अचधननमभान्लमे लनशक्कांच्मा ल  
• भारकीशक्कांच्मा अशबरेखांची प्रभाणणत प्रती,  
• अनुिभे वंफंचधत भागणीदायाव आणण  
• तमा तमा ग्राभवबेरा ऩुयवलण्माची खात्री कयीर आणण  

• मा ननमभांच्मा जोडऩत्र-चायभध्मे वलननहदयष्ट केल्माप्रभाणे  
• मा अचधननमभान्लमे वाभूहशक लनवाधनवंऩत्तीचे शक्क ल  
• भारकी शक्क मांच्मा अशबरेखांच्मा प्रभाणणत प्रत वंफंचधत ग्राभवबेरा ककंला  
• जमा वभूशारा वाभूहशक लनस्ऩतींचे शक्क देण्माव भान्मता देण्मात आरी आशे 

अळा वभूशारा देण्मात आल्माची खातयजभा कयण्मात मेईर.  
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ननमभ ९  -- याजमस्तयीम वननमंत्रण वशभती  
 
 

• भुख्म वचचल - अध्मष  
• वचचल, भशवूर वलबाग - वदस्म  
• वचचल, आहदलावी वलकाव ककंला वभाज कल्माण वलबाग वदस्म; 
• वचचल, लन वलबाग - वदस्म;  
• प्रधान भुख्म लनवंयषक - वदस्म;  
• वचचल, ऩंचामत याज - वदस्म;  
• जभाती वल्रागाय ऩरयऴदेच्मा अध्मषाद्लाये नाभननदेळीत कयालमाच े

जभाती वल्रागाय ऩरयऴदेचे तीन अनुवूचचत जभाती वदस्म आणण जेथे 

जभाती वल्रागाय ऩरयऴद नवेर तेथ े याजम ळावनाद्लाये नाभननदेळीत 

कयालमाचे तीन अनुवूचचत जभाती--वदस्म; 
• आमुक्त, आहदलावी कल्माण ककंला वभतुल्म अवा वदस्म वचचल,  
•   
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ननमभ १०  -- याजमस्तयीम वननमंत्रण वशभतीची कामय  
 
 

• लनशक्कांना भान्मता देणे ल ते ननहशत कयणे मा प्रकिमेचे वंननमंत्रण कयण्माचे 
ननकऴ ल ननदेळक तमाय कयीर. 

• लनशक्कांना भान्मता देणे, तमांची ऩडताऱणी कयणे ल ते याजमात ननहशत कयणे 

मांच्मा प्रकिमेलय वंननमंत्रण कयीर;  
• लनशक्क भान्म कयणे, तमांची ऩडताऱणी कयणे आणण ते ननहशत कयणे मांचे 

प्रकिमेचे वंननमंत्रण कयण्मावाठी ३ भहशन्मातून ककभान एकदा फैठक घेण्मात मेईर,  
• षेत्रीमस्तयालयीर वभस्मांचा वलचाय आणण ननयाकयण कयण्मावाठी आणण मा 

ननमभांच्मा जोडऩत्र-ऩाचरा जोडरेल्मा नभुन्मात दावमांची श्स्थती,  
• मा अचधननमभाअन्लमे भान्म केरेल्मा दावमांचा तऩळीर,  
• तमाऩैकी कोणते पेटाऱण्मात आरी अवल्माव तमांच ेकायणे आणण  
• प्ररंत्रफत दावमांची श्स्थती ननश्चचत झाल्मालय मांचा कें द्रवयकायरा नतभाशी अशलार 

वादय कयण्मात मेईर  
•   
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ननमभ ११ उऩवलबागीमस्तयीम वशभती अथला श्जल्शास्तयीम वशभती दावमांलय ननणयम 

घेताना वलननहदयष्ट केरेरे ऩुयाले वलचायात घेईर  
 
 • दावमांलय ननणयम घेताना ननमभ १३ भध्मे नभूद वलननहदयष्ट केरेरे ऩुयाले वलचायात 

घेईर 
• आणण दावमाच्मा वलचायाथय कोणतमाशी वलशळष्ट प्रकायच्मा कागदऩत्राचंा आग्रश 

कयणाय नाशी.  
• स्ऩष्टीकयण : (१) दंडाच्मा ऩालतमा, अनतिभण केरेल्मा माद्मा, प्राथशभक 

अऩयाधाचा अशलार, लन जभाफंदी अशलार आणण तळाच प्रकायची कागदऩत्र,े  
• भग ती कोणतमाशी नालाने ओऱखरी जाणायी अवो ऩूलीच्मा कामायरमीन प्रकिमेभुऱे 

अथला ती नवल्माभुऱे तमाय झारेरी आशेत,  
• ती कोणतेशी दाले नाकायण्माचे एकभेल कायण अवणाय नाशीत.  
• उऩग्रशालरून घेतरेरी छामाचचत्र ेआणण इतय तंत्रसानाचा लाऩय शा इतय प्रकायच्मा 

ऩुयावमांना ऩूयक याशीर आणण तमांचा वलचाय मांच्माऐलजीचा ऩुयाला म्शणून कयता 
मेणाय नाशी.   

 
 

•   
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ननमभ ११ उऩवलबागीमस्तयीम वशभती अथला श्जल्शास्तयीम वशभती दावमांलय ननणयम 

घेताना वलननहदयष्ट केरेरे ऩुयाले वलचायात घेईर  
 
 

• दावमांलय ननणयम घेताना ननमभ १३ भध्मे नभूद वलननहदयष्ट केरेरे ऩुयाले वलचायात 

घेईर 
• आणण दावमाच्मा वलचायाथय कोणतमाशी वलशळष्ट प्रकायच्मा कागदऩत्रांचा आग्रश 

कयणाय नाशी.  
• स्ऩष्टीकयण : (१) दंडाच्मा ऩालतमा, अनतिभण केरेल्मा माद्मा, प्राथशभक 

अऩयाधाचा अशलार, लन जभाफंदी अशलार आणण तळाच प्रकायची कागदऩत्र,े  
• भग ती कोणतमाशी नालान ेओऱखरी जाणायी अवो ऩूलीच्मा कामायरमीन प्रकिमेभुऱे 

अथला ती नवल्माभुऱे तमाय झारेरी आशेत,  
• ती कोणतेशी दाले नाकायण्माच ेएकभेल कायण अवणाय नाशीत.  
• उऩग्रशालरून घेतरेरी छामाचचत्र ेआणण इतय तंत्रसानाचा लाऩय शा इतय प्रकायच्मा 

ऩुयावमांना ऩूयक याशीर आणण तमांचा वलचाय मांच्माऐलजीचा ऩुयाला म्शणून कयता 
मेणाय नाशी.   

 
 

•   
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• लनशक्क वशभतीकडून वूचना प्राप्त झाल्मानंतय  
• लन आणण भशवूर वलबागाचे अचधकायी दावमांच्मा ऩडताऱणीदयम्मान 

आणण ऩुयावमांच्मा ऩडताऱणीदयम्मान तमा हठकाणी उऩश्स्थत याशतीर  

• आणण कामयलतृ्तालय तमांचे ऩदनाभ, हदनांक ल अशबप्राम अवल्माव तमांवश 

स्लाषयी कयतीर 
• ग्राभवबेने भान्म केरेल्मा दावमांफाफत लन ककंला भशवूर वलबागाने, षेत्रीम 

ऩडताऱणीदयम्मान तमांच ेप्रनतननधी अनुऩश्स्थत शोते अवा आषेऩ घेतल्माव 

• अवा दाला वशभतीद्लाये जमाहठकाणी आषेऩ घेण्मात आरा आशे 

तमाहठकाणच्मा ग्राभवबेकड ेऩुनऩयडताऱणीवाठी ऩुन्शा ऩाठवलण्मात मेईर  
• आणण ऩडताऱणी प्रकिमेव प्रनतननधीने ऩुन्शा उऩश्स्थत याशण्मात कवूय 
केल्माव षेत्रीम ऩडताऱणीफाफतचा ग्राभवबेचा ननणयम अनंतभ याशीर.  

ननमभ १२ --लनशक्क दाले भान्म कयण्माची प्रकिमा 
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• ग्राभवबेने दावमांभध्मे पेयफदर अथला त े पेटाऱण्मात आल्माव 

ककंला उऩवलबागस्तयीम वशभतीद्लाये श्जल्शास्तयीम वशभतीव 

अगे्रवऴत केरेल्मा दावमांभध्मे पेयफदर कयण्माची ककंला त े

पेटाऱण्माची शळपायव कयण्मात आल्माव, दावमांलयीर अवा ननणयम 

ककंला शळपायव केल्माप्रकयणी अवा ननणयम अथला शळपायव,  

• मथाश्स्थती उऩवलबागीम वशभती अथला श्जल्शास्तयीम वशभतीकड े

दाद भागणे ळक्म वशाले मावाठी दालेदायाव वमक्तीळ: वाठ 

हदलवांच्मा कारालधीच्मा आत,  

• जो उऩयोक्त वशभतमांच्मा स्लेच्छा ननणयमानुवाय तीव हदलवांऩमांत 

लाढवलता मेईर, तमाफाफत दालेदायाव कऱवलण्मात मेईर. 

ननमभ १२ --लनशक्क दाले भान्म कयण्माची प्रकिमा 
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• अन्म कोणतमाशी याजमशबकयणाव अथला उऩवलबागस्तयीम 

वशभतीच्मा ननणयमाव आषेऩ घ्मालमाचा अवल्माव  
• त े मथाश्स्थती उऩवलबागस्तयीम वशभती अथला श्जल्शास्तयीम 

वशभतीऩुढे अवऩर दाखर कयीर,  

• तमालय दालेदायांचे म्शणणे ऐकून घेतल्मानंतय  
• (वंफंचधत अशबकयणाचा प्रनतननधीचा अनुऩश्स्थतीत, अवल्माव) 

वशभती तमालय ननणयम देईर.   
• फाचधत वमक्तीरा तमाच्मा दावमाच्मा वंफंधात कोणीतीशी फाफ वादय 
कयण्मावाठी लाजली वंधी हदल्माखेयीज तमाचे अवऩर ननकारी 
काढता मेणाय नाशी.  

ननमभ १२ --लनशक्क दाले भान्म कयण्माची प्रकिमा 
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• ग्राभवबेचा ननणमय अथला शळपायव अऩूणय अवल्माचे अथला 
प्रथभ दळयनी जास्तीची तऩावणी कयणे आलचमक आशे अवे 
आढऱल्माव उऩवलबागस्तयीम वशभती अथला श्जल्शास्तयीम 

वशभती अळा दावमात पेयफदर कयण्माऐलजी ककंला तो 
पेटाऱण्माऐलजी दाला ग्राभवबेकड ेऩुनवलयचायाथय ऩाठवलर.  

ननमभ १२ --लनशक्क दाले भान्म कयण्माची प्रकिमा 



• ग्राभवबेने आलचमक कागदऩत्र े आणण ऩुयावमांवश दावमाची शळपायव 

कयणाया जो ठयाल वंभत केरा अवेर तो आणण उऩवलबागस्तयीम 

वशभतीने पेयफदरांवश अथला पेयफदरांशळलाम कामभ केरा अवेर 

• भात्र श्जल्शास्तयीम वशभतीन े भान्म केरा नवेर अळा प्रकयणी, 
श्जल्शास्तयीम वशभती मथाश्स्थती ग्राभवबा ककंला उऩवलबागस्तयीम 

वशभती मांच्मा शळपायळी न स्लीकायण्माफाफतची ववलस्तय कायणे 

रेखीस्लरूऩात नोंदलीर आणण  

• श्जल्शास्तयीम वशभती मा वदय कायणांवश आदेळाची एक प्रत 

मथाश्स्थती दालेदाय ककंला ग्राभवबा ककंला वभूश मांना उऩरब्ध करून 

देईर 

ननमभ १२ --लनशक्क दाले भान्म कयण्माची प्रकिमा 
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ननमभ १३. लन शक्क ननश्चचत कयण्मावाठी ऩुयाला  
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१) (क) लन शक्कांना भान्मता देण्मावाठी ल ते ननहशत कयण्मावाठी इतय गोष्टींफयोफय ऩुढीर गोष्टी  
      अतंबूयत अवतीर  

• वालयजननक दस्तऐलज,  • याजऩत्र,े • ळावकीम आदेळ 

• जनगणना,  • नकाळ,े  • उऩग्रशीम चचत्र,े 
• वलेषण ल वभजोता अशलार,  • कामयमोजना,  • वमलस्थाऩन मोजना 
• वूक्ष्भ मोजना,  • लन चौकळी अशलार  • इतय लन अशबरेख 
• अचधवूचना • ऩरयऩत्रके • ठयाल 
ऩट्टा ककंला बाडऩेट्टा माऩैकी कोणतमाशी नालाने ओऱखल्मा जाणाच्मा शक्कांचा 
अशबरेख मावायखे ळावकीम अशबरेख, वशभतमा ककंला आमोगांच े ळावनाने घटीत 
केरेल्मा अशलार 



 
 
 
 

ननमभ १३. लन शक्क ननश्चचत कयण्मावाठी ऩुयाला  
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१) (ख) लन शक्कांना भान्मता देण्मावाठी ल ते ननहशत कयण्मावाठी इतय गोष्टींफयोफय ऩुढीर गोष्टी  
  अतंबूयत अवतीर  

• भतदाय ओऱखऩत्र • शळधालाटऩऩत्रत्रका • ऩावऩोटय 
• घयऩट्टीच्मा 

ऩालतमा 
• अचधलाव प्रभाणऩत्र े • मावायखे ळावनाने प्राचधकृत केरेरे 

दस्तऐलज.  
(ग) घय झोऩडमा ल जशभनीलय केरेल्मा स्थामी वुधायणा, जवे वभतरन, फांध फांधणे,  
   योधी फांध ल ततवभ इतय बौनतक  गणुवलळऴे  
(घ) न्मामारमीन आदेळ ल न्माम ननणयम मांचा वभालेळ अवरेरे न्मानमकलत ल  
   न्मानमक अशबरेख  
(ङ) कोणतमाशी लनशक्काचंा उऩबोग दळयवलणा-मा आणण रूहढगत कामद्माचे फऱ आणणाच्मा रूढींचा ल  
   ऩयंऩयांचा बायतीम भानललंळळास्त्रीम वलेषण वसं्थेवायख्मा नाभांककत वसं्थेने केरेरा  
   वळंोधनातभक अभ्माव ल रेखांकन; 



 
 
 
 

ननमभ १३(१) लन शक्क ननश्चचत कयण्मावाठी ऩुयाला  
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(च) बूतऩूलय प्रांनतक याजम ककंला प्रांत ककंला अळा इतय भध्मस्थ वंस्थांकडून शभऱारेरा  
    कोणताशी अशबरेख, मात नकाळ,े शक्कनोंदी, वलळऴेाचधकाय, वूट, अनुग्रश मांचा  
    अतंबायल अवेर;  
(छ)  प्राचीनतल शवद्ध कयणा-मा, वलहशयी, दपनबूशभ, ऩवलत्र स्थऱे मांवायख्मा  
    ऩायंऩरयक यचना,  
(ज) ऩूलीच्मा बूशभ अशबरेखात नभूद केरेरी वमक्तींच्मा ऩूलयजांचा भाग  
    काढणायी ककंला ऩूलीच्मा काऱी तमा गालातीर  कामदेळीय यहशलावी  
    अवल्माची ओऱख ऩटवलणायी लंळालऱ; 

(झ) भागणीदायखेयीज अन्म लडडरधा-मा भाणवाचे रेखाननवलष्ट कथन;   



 
 
 
 

ननमभ १३(२) वाभुहशक लन शक्क ननश्चचत कयण्मावाठी ऩुयाला  
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२) * वाभूहशक लनवंवाधन शक्क' ऩुयावमात इतय गोष्टीफयोफय ऩुढीर फाफीचंा अतंबायल  
    अवेर :-  
(क)  वाभूहशक शक्क जवे ननस्ताय - भग त ेकोणतमाशी नालाने वंफोधरे जात  
    अवोत; 
(ख) ऩायंऩरयक चयाई भैदाने, भुऱे ल कंद, लैयण, लन्म खाद्मपऱे ल इतय गौण  
    लनोतऩादने,भश्च्छभाय षेत्र,े शवचंन वमलस्था, भनुष्म ककंला ऩळूच्मा  
    लाऩयावाठी ऩाण्माच े स्रोत, औऴधी लनस्ऩती गोऱा कयणा-मा लनस्ऩती  
    वमलवामींच ेबूप्रदेळ;  
(ग) स्थाननक वभशूाने फांधरेल्मा यचनेच ेअलळऴे, ऩवलत्र झाड,े देलयाई, तऱी  
   ककंला नदीषेत्र, दपन ककंला दशन बूभी; 



 
 
 
 

ननमभ १३(२) वाभुहशक लन शक्क ननश्चचत कयण्मावाठी ऩुयाला  
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२) * वाभूहशक लनवंवाधन शक्क' ऩुयावमात इतय गोष्टीफयोफय ऩुढीर फाफीचंा अतंबायल  
    अवेर :-  
 (घ) ळावकीम अशबरेख ककंला वंयक्षषत लन ककंला गोचय ककंला गालांची इतय  
    वालयजननक जभीन,ननस्तायी लन, मावायखे वध्माच्मा याखील लनाचे अवे  
    ऩूलीचे लगीकयण;  
(ख) ऩायंऩरयक चयाई भैदाने, भुऱे ल कंद, लैयण, लन्म खाद्मपऱे ल इतय गौण  
    लनोतऩादने,भश्च्छभाय षेत्र,े शवचंन वमलस्था, भनुष्म ककंला ऩळूच्मा  
    लाऩयावाठी ऩाण्माचे स्रोत, औऴधी लनस्ऩती गोऱा कयणा-मा लनस्ऩती  
    वमलवामींचे बूप्रदेळ;  
(ङ) ऩायंऩरयक ळतेीची ऩूलीची ककंला वद्माची ऩद्धत.  



 
  
(३) ग्राभवबा, उऩवलबागस्तयीम वशभती आणण श्जल्शास्तयीम  
   वशभती लनशक्क ननधायरयत कयताना लय नभूद केरेल्मा  
   फाफींऩैकी एकाशून  अचधक फाफी वलचायात घेतीर.  

ननमभ १३(२) वाभुहशक लन शक्क ननश्चचत कयण्मावाठी 
ऩुयाला  
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ननमभ १४--उऩवलबागीमस्तयीम वशभतीकड ेकेरेरे वलनंती अजय  
• ग्राभवबेच्मा ननणयमाने वऩडीत झारेरी कोणतीशी वमक्ती  

• ग्राभवबेने ननणयम हदल्माच्मा हदनांकाऩावनू वाठ हदलवांच्मा आत,  
• उऩवलबागस्तयीम वशभती मांच्माकड ेवलनंती अजय वादय कयीर.  

• उऩवलबागस्तयीम वशभती वनुालणीच्मा हदनांक ननश्चचत कयीर आणण  
• वलनंती अजयदायाव ल वफंंचधत ग्राभवबेव वनुालणीवाठी ननश्चचत कयण्मात आरेल्मा 
हदनांकाच्मा ककभान ऩंधया हदलव आधी रेखी तवेच  

• वलनंती अजयदायाच्मा गालातीर वोमीस्कय अवरेल्मा वालयजननक हठकाणी नोटीव रालून 

तमाफाफत कऱलीर. 
• उऩवलबागीमस्तयीम वशभती –  

• वलनंती अजय दाखर करून घेईर ककंला  
• तो पेटाऱीर, ककंला  
• तो वलनंती अजय वफंंचधत ग्राभवबेकड ेऩुनवलयचायाथय ऩाठवलर. 

• वदंबीम प्रकयण प्राप्त झाल्मालय तीव हदलवांच्मा कारालधीच्मा आत  
• ग्राभवबा प्रकयणाचा ठयाल वभंत कयीर ल  
• उऩवलबागीमस्तयीम वशभतीकड ेअगे्रवऴत कयीर. 
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ननमभ १४--उऩवलबागीमस्तयीम वशभतीकड ेकेरेरे वलनंती अजय  
• उऩवलबागीमस्तयीम वशभती,  

• ग्राभवबेचा ठयाल वलचायात घेईर ल  
• तो वलनंती अजय स्लीकायल्माचा ककंला  
• पेटाऱल्माच्मा वुभूचचत आदेळ वंभत कयीर. 

• प्ररंत्रफत वलनंती अजायना फाधा न आणता, उऩवलबागीमस्तयीम वशभती,  
• अन्म भागणीदायांच्मा लनशक्कवलऴमक अशबरेख तऩावून ल  
• ऩडताऱून ऩाशीर आणण  
• तो वंफंचधत उऩवलबागीम अचधका-मांद्लाये श्जल्शस्तयीम वशभतीरा वादय 
कयीर. 
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ननमभ १४--उऩवलबागीमस्तयीम वशभतीकड ेकेरेरे वलनंती अजय  
• दोन ककंला तमाशून अचधक ग्राभवबांभध्मे वललाद झाल्माव  

• कोणतमाशी एका ग्राभवबेने ककंला उऩवलबागस्तयीम वशभतीने स्लत: केरेल्मा 
अजायलरून उऩवलबागीमस्तयीम वशभती,  

• वललाद वोडवलण्माच्मादृष्टीने वंफंचधत ग्राभवबांची वंमुक्त वबा फोरलीर 

आणण  
• तीव हदलवांच्मा कारालधीत तमातून ऩयस्ऩय वाभंजस्माने कोणताशी भागय 
काढता न आल्माव,  

• वंफंचधत ग्राभवबांच ेम्शणणे ऐकून घेतल्मालय वललादालय ननणयम घेईर आणण 
• तमालय वभुचचत आदेळ देईर. 
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ननमभ १५ श्जल्शास्तयीम वशभतमांना वलनंती अजय कयणे  
 
 • उऩवलबागीमस्तयीम वशभतीच्मा ननणयमाने फाचधत झारेरी कोणतीशी वमक्ती, 
• उऩवलबागस्तयीम वशभतीच्मा ननणयमाच्मा हदनांकाऩावून  वाठ हदलवांच्मा आत, 
• श्जल्शास्तयीम वशभतीकड ेवलनंती अजय दाखर कयीर. 

• श्जल्शास्तयीम वशभती,  
• वलनंती अजायलयीर वुनालणीवाठी हदनांक ननश्चचत कयीर आणण  
• तमाफाफत वलनंती अजयदायाव ल वंफंचधत उऩवलबागस्तयीम वशभतीव रेखी 

कऱलीर, 
• तवेच वुनालणीवाठी ननश्चचत केरेल्मा हदनांकाच्मा ककभान ऩंधया हदलव 

अगोदय वलनंती अजयदायाच्मा गालातीर वोमीस्कय वालयजननक हठकाणी 
माफाफतची नोटीव रालून कऱलीर.  
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ननमभ १५ श्जल्शास्तयीम वशभतमांना वलनंती अजय कयणे  
 
 

• श्जल्शास्तयीम वशभतीरा एकतय,  
• वलनंती अजायव भान्मता देता मेईर ककंला  
• तो पेटाऱता मेईर ककंला  
• तो ऩुनननयणयमाथय वंफंचधत उऩवलबागस्तयीम वशभतीकड ेऩाठवलता मेईर.   

• अळा वंदबायत वलनंती अजय शभऱाल्मालय,  
• उऩवलबागस्तयीम वशभती वलनंती अजयदायाचे आणण  
• ग्राभवेबेचे म्शणणे ऐकून घेईर आणण  
• तमालय ननणयम घेईर आणण  
• तमाफाफत श्जल्शास्तयीम वशभतीरा कऱलीर. 

• तमानंतय श्जल्शास्तयीम वशभती, वलनंती अजय वलचायात घेईर आणण  
• तमालय वलनंती अजय स्लीकायल्माचा अथला  
• पेटाऱल्माचा वभुचचत आदेळ देईर. 
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ननमभ १६--लनशक्क दाले धायकांना दाले भजंयूी नंतयचे वशाय्म आणण वशमोग 

• याजम ळावन लनननलावी अनुवचूचत जभाती ल इतय ऩायंऩरयक लनननलावी मांच्मा 
उन्नतीवाठी वललध वलबागांभपय त वलळेऴत:  
• आहदलावी आणण वभाज कल्माण,  
• ऩमायलयण आणण लन,  
• भशवरू,  
• ग्राभवलकाव, ऩंचामती याज आणण  
• इतय वलबाग मांचेभापय त मा गोष्टींची वनुनश्चचती कयेर की,  
• ळावनाच्मा वलय मोजना  

• जभीन वधुाय,  
• जशभनीची उतऩादन षभता,  
• भरूबतू ववुलधा आणण इतय उऩजीवलकेळी वफंंचधत उऩाममोजनांवश 

• मा अळा दालेदायांना आणण जमांचे शक्क मा कामद्मानुवाय भान्म कयण्मात आणण ननहशत 

कयण्मात आरे आशेत, अळा वभशूांना ऩुयवलण्मात मावमात. 
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 धन्यवाद  
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