
�ाममडंळ (�ामसभा), मढा(लेखा), ता.धानोरा, िज. गड�चरोल� तफ�   ेस नोट: #द.१९.१२.२०२२  

��त,  मा. .............................................................  

वत
मान प .......................................................................... यांस स�ेम सेवा-जोहार! 

 खाल� �दलेल� बातमी आप या लोक"�य वत
मान पात �का#शत क%न ९ वषा
पासनू �ल)ंबत महारा*+ 

,ामदान अ.ध�नयम १९६४ ची अमंलबजावणी होवनू दगु
म, न7ल,8त भागातील आम:या आ�दवासी गावाला 

;याय #मळवनू घे>या:या कामात सहकाय
 करावे �ह "वनतंी. 

         आपला न?  

 

                      

                              (डॉ. देवाजी तोफा) मो.9284100971 

              अ@य7, काय
कार� मडंळ, ,ामदानी गाव, मBढा(लेखा),  

         ता.धानोरा, िज.गड.चरोल�   

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 का-शत कर/यासाठ2 : 

“�द ल� मुबंईत आमचे सरकार, आम:या गावात आIह�च सरकार!” अशी घोषणा देवनू Kयाची  अमंलबजावणी 

करणारे गाव Iहणून �#सL असले या मBढा(लेखा), ता. धानोरा, िज. गड.चरोल� या गावाने २०१३ साल� महारा*+ 

,ामदान अ.ध�नयम १९६४ अतंग
त सव
 अट�चंी आQण �RSयांची पतू
ता क%न ,ामदानाचा 8वीकार केला अथा
त 

आपल� UयVतीगत मालकW सपंवनू जमीन ,ामसभे:या नावे केल�. ,ामदानाचे �णेत ेआचाय
 "वनोबा भावे गे यावर 

३५ वषा
ने सव
सहमतीने असे Sां�तकारक पाऊल उचलणारे मBढा(लेखा) हे देशातील प�हले गाव आहे. ,ामदान 

काय[यानसुार ,ामदान झालेले मBढा(लेखा) गाव लेखा गट ,ाम पचंायातीतनू वेगळे क%न Kयाला पचंायतीच े

अ.धकार दे>याची अ.धसचूना शासनाने Kव]रत काढणे आव^यक होत.े तसेच ,ामदान घो"षत झाले या गावा:या 

,ाममडंळ सद8यांची िज हा.धकार� काया
लयातील रिज8टर म@ये न_द घेवनू ती याद� ,ाममडंळाला देणे आQण 

जमीन न_द म@ये UयिVतगत नावे काढून टाकून �तथे ,ाममडंळ (,ामसभा) मBढा(लेखा) अशी न_द घेणे व 

ज#मनीचे रेकॉड
 ,ाममडंळाला सोपवणे  �ह कामे �शासनाने करावयाची होती. परंत ु गेल� ९ वषa सातKयाने सव
 

पातbयावर पाठपरुावा क%नह� शासन व �शासनाने हे काम तर केले नाह�च पाच ेसाधे उKतर�ह �दले नाह�. शवेट� 

दगु
म भागातील आ�दवासी गावाला ;याय #मळ"व>यासाठd ;यायालयाचा दरवाजा ठोठवणे भाग पडले आहे. 

 उ:च ;यायालय मुबंई :या नागपरू खंडपीठात मा. 3यायमतू5 6ी. ए.एस.चांदरुकर व मा. 3यायमतू5 6ी. 

अ:नल एल. पानसरे यां:या पढेु �दनांक १४.१२.२०२२ रोजी ]रट-"पट�शन S.७६३५(२०२२), “�ाममडंळ (�ामसभा), 

मढा(लेखा) =व>? महाराAB शासन व ईतर” या केसची  सनुावणी झाल�. ]रट-"पट�शन दाखल क%न घेवनू ��तवाद� 

महारा*+ शासनाचे १) मा. स.चव, महसलू व वने, २) मा. स.चव, ,ाम"वकास व पचंायत राज, ३) मा. आयVुत, 

नागपरू "वभाग, नागपरू व ४) मा. िज हा.धकार�, गड.चरोल� यांना कोटा
ने नोट�स बजावल� असनू ४ आठवfयात 

उKतर दे>याचे आदेश दे>यात आले आहेत. ,ाममडंळ (,ामसभा), मBढा (लेखा) क]रता अॅड. hी.ए.एम.सदुामे काम 

पाहत असनू महारा*+ शासनाक]रता अॅड.hीमती एन.पी. मेहता या काय
रत आहेत. ९ वषा
नतंर तर� दगु
म, 

न7ल,8त भागातील आ�दवासी गावाला ;याय #मळेल का?    


