आदिवासी संशोधन व प्रशशक्षण संस्था (TRTI) पण
ु े द्वारा यनु नसेक इंडिया

संचाशित

स्थापपत वनहक्क व पेसा संसाधन केंद्र.
आदिवासी समाजामध्ये मध्ये वनहक्क व पेसा या कायदयाां बाबत जाणीवजागत
ृ ी व्हावी , वनोपज आधारीत मदहला
बचत गट व वनोपज सांकलक गटाचे व्यवसाय उभे करण्याचे उदिे शाने यवतमाळ, गडचचरोली, नांिरु बार
वनोपजबाबतचा अभ्यास या सांसाधन केंद्राचे माध्यमातून केला जाईल. पररसरात ममळणा-या वनोपजाची व्याप्ती,
सांकमलत वनोपजाचा िजाा, मुल्यवधान व ववपणन व्यवस्था ववकमसत करुन त्याचे सांवधान व व्यवस्थापन कसे होईल
याबाबत चा अभ्यास तसेच वनहक्क प्राप्त व पेसा गावाांचे सक्ष्
ु म ननयोजन करून ववकास आराखडा या सांसाधन केंद्राचे
माध्यमातून तयार केला जाईल. आदिवासीची उपजीववका शाश्वत करणेसाठी िोन महत्वपूणा कायियामुळे आदिवासीना
बळ ममळाले आहे . वनहक्क कायिा २००६ व पांचायत ववस्तार (अनस
ु चू चत क्षेत्र) अचधननयम १९९६ पेसा कायिा हे
िोन्ही कायिे त्याांचे वनावरील अचधकार व त्याांची रूढी, परां परा, सांस्कृती सांवधान व जाती पांचायत ला बळकटी िे णारे
आहे . या िोन्ही कायदया बाबत आदिवासी मध्ये अचधकाचधक जागत
ृ ी करून त्याांची क्षमता बाांधणी सांसाधन केंद्राचे
माध्यमातून होणार आहे . वन हक्क व पेसा सांसाधन व्यवस्थापन केंद्रात चार ववभाग करण्यात आले असून यात
वनोपज वरील सांशोधन व ववकास, प्रमशक्षण व क्षमता बाांधणी , व्यवसाय मित कक्ष तसेच प्रात्यक्षक्षक युननट आहे .
उद्घाटन सोहळा क्षणचचत्रे......

अ. यवतमाळ केंद्र

यनु नसेक इांडडया सांचामलत

वन हक्क व पेसा सक्ष्ू म ननयोजन आनि संसाधन व्यवस्थापन कें द्र, यवतमाळ येथील कें द्राचा उद्घाटन
सोहळा निनांक ११ एनिल २०२२ रोजी सम्पन्न झाला. काययक्रमाचे उद्घाटन मा.श्री. निवानंि पेढेकर ( सहाय्यक आयक्त
ु , आनिवासी
नवकास, अमरावती ) याच
ु आनिवासी सि
ं े हस्ते झाले. काययक्रमाचे अध्यक्ष मा. डॉ. राजेंद्र भारुड, आयक्त
ं ोधन व िनिक्षि सस्ं था पिु े
यांनी आभासी पध्ितीने उपनस्थतांना मार्यिियन के ले.

ब.गिचचरोिी केंद्र

दिनाांक १३ एवप्रल २०२२ रोजी वन हक्क व पेसाचे सूक्ष्म ननयोजन आणण सांसाधन व्यवस्थापन केंद्र आणण शाश्वत
तांत्रज्ञान आदिवासी केंद्राांचे उदघाटन मा. ममलीश ित्त शमाा (भा.व.से.) उप वनसांरक्षक वन ववभाग गडचचरोली याांचे
शुभ हस्ते झाले.

कायाक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भारुड (भा.प्र.से.) आयक्
ु त, आदिवासी सांशोधन व प्रमशक्षण सांस्था, पुणे याांनी आभासी
पध्ितीने उपस्स्थताांशी सांवाि साधला.

उदघाटन सोहळ्यास सहायक प्रकल्प अचधकारी (मशक्षण), सहायक प्रकल्प अचधकारी (ववकास) आदिवासी ववभाग
गडचचरोली, वन पररक्षेत्र अचधकारी (उत्तर धानोरा), स्जल्हा समन्वयक गडचचरोली आणण युननसेक इांडडया चे सांचालक,
प्रकल्प सांचालक, आणण आदिवासी सांशोधन व प्रमशक्षण सांस्था,पुणे येचथल अचधकारी व कमाचारी याांचस
े ह आदिवासी
बाांधवही मोठ्या प्रमाणात उपस्स्थत होते.

क. शहापूर केंद्र
दि.२१.४.२०२२ गरु
ु वार रोजी मा. सचचन रे पाळ,(भा.व.से.) उपवन सांरक्षक, शहापरू याांच्या शभ
ु हस्ते वन
हक्क व पेसा सक्ष्
ू म ननयोजन व व्यवस्थापन केंद्राचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी मा.भाग्यश्री
पोले(ACF)मा.जाधव साहे ब(ACF)वन ववभाग, मा.म्हारसे साहे ब(APO)एकास्त्मक आदिवासी प्रकल्प
कायाालय,शहापरू .

उदघाटन सोहळ्यास उपस्स्थत मदहला सिस्य.....

ि. नंिरु बार केंद्र
दि.१९ एवप्रल २०२२ रोजी मा.मीनल करनवाल (भा.प्र.से.)(प्रकल्प अचधकारी तथा सहाय्यक स्जल्हा अचधकारी)नांिरु बार
याांचे शुभहस्ते युननसेक इांडडया सांचामलत वन हक्क व पेसा

सूक्ष्म ननयोजन सांसाधन व्यवस्थापन केंद्राचे उदघाटन

करण्यात आले. कायाक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भारुड (भा.प्र.से.) आयक्
ु त, आदिवासी सांशोधन व प्रमशक्षण सांस्था, पण
ु े
याांनी आभासी पध्ितीने उपस्स्थत राहून मागािशान केले.

कायाक्रमास उपस्स्थत मदहला सिस्याांना मा.मीनल करनवाल याांचे मागािशान....
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