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     वकृ्षतोड परवा नगी  
अनेक वेळा महसलू खात् ाातील तहलसलरार, उपववभागीा अधिकारी ााांच् ााकड ेवकृ्षतोड परवानगी माधगतली तात.े 
वकृ्षतोड परवानगीबाबत वन कााद ााांत काा तरतआर  हे ााबाबत ाालेखात माहहती रेण् ााचा ा रयतात् न केला  हे.  
 
ननसगााचा ा समतोल राखण् ाासा आ   न ननरोगी पााावरन ननलमातीसा आ रेतात ३३% भभूाग वनाखाली असावा असे 
ननसगातज्ज ञ साांगतात.  त रोती फक् त २०% भभूाग वनाखाली  हे. त् ाामआळे वन वािववने   न त् ााांचा े सांरक्षन 
करने हे सवाांचा ेचा  कताव् ा  हे. ााबाबतीत तासकीा ाांत्रना म् हनून वन ववभाग   न महसलू ववभाग ााांचा ी 
भलूमका महत् वाचा ी  हे. वन हा समवती सचूा ी सआचा ीतील ववषा  हे. 
 
महाराष्ट् ् राज्ज ाात "महाराष्ट् ् झाड ेतोडण् ााबाबत (ववननामन) अधिननाम १९६४" हा मळू काारा लाग ूहोतो. ाा 
अधिननामातील तरतआरी, मआख् ात: रयतनतबांिीत (ती झाड ेकापण् ाास रयतनतबांि केला  हे) झाडाांच् ाा अनआसचूा ीत 
समाववष्ट् त झाडाांसा आ लाग ू हे.  मआख् ात: वकृ्षतोड परवानगीबाबत चा चा ाा करताांना उपरोक् त मळू कााद ाासह, 
हरनाांक २० डडसेंबर २००५ रोती तासनाच् ाा रातपत्रात रयतलसद र करण् ाात  लेला "महाराष्ट् ् झाड ेतोडण् ााबाबत 
(ववननामन) (सआिारना) ननाम २००५" चा ा ववचा ार करने  वश् ाक  हे. 
 

 खालील सोळा झाड ेअनआसचूा ीत करून, ती तोडण् ाास तासनाने रयतनतबांि केला  हे.  
१. हहरडा २. साग ३. मोह ४. धचा ांचा  ५.  ांबा ६. ताांभळू ७. खैर ८. चा ांरन ९. नतवस १०. अांतन 
११. ककांतळ १२. फनस १३. हळर ू१४. बीता १५. ऐन १६. मॅन्ग रोव् ह.  
उपरोक् त अनआसचूा ीत झाड ेतोडण्ाास वन ववभागाकडून परवानगी हरली तात.े महाराष्ट्् राज्जाात अनआसचूा ीत झाड े
तोडण्ााचा ी परवानगी रेण् ााचा े अधिकार 'वन अधिकारी' ााांचा ेकड े हेत.  

 

"महाराष्ट् ् झाड ेतोडण् ााबाबत (ववननामन) अधिननाम १९६४" अन्ग वाे खालील रयतमाने तरतआर  हे. 
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वरील तरतआरीांतील कलम २(चा ) वाचा ता असे लक्षात ाेत ेकी, ाा अधिननामातील तरतआरी, रयतनतबांिीत (ती झाड े
कापण् ाास रयतनतबांि केला  हे) झाडाांच् ाा अनआसचूा ीत समाववष्ट् त झाडाांसा आ लाग ू हे. 
 

  

उपरोक् त पोतकलम (चा ) नांतर, सन १९८९ च् ाा महाराष्ट् ् अधिननाम क्रमाांक २६ अन्ग वाे (चा )(चा ) अन्ग वाे 'वकृ्ष 
अधिकारी' ाा वन अधिकार ााचा ा समावेत करण् ाात  ला  हे. 
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उपरोक् त पोतकलम ३ (१-क) अन्ग वाे, अनआसचूा ीत समाववष्ट् त असलेले वकृ्ष तोडण् ााच् ाा परवानगीसा आ "वकृ्ष 
अधिकार ााकड"े लखेी अता करााचा ा  हे. 
अनआसचूा ीत समाववष्ट् त असललेे वकृ्ष तोडण् ााच् ाा परवानगी रेण् ााचा े अधिकार महसलू अधिकार ााांना नाहीत.  
 
महसलू अधिकारी, (१) महाराष्ट् ् तमीन महसलू (झाड ेइत् ाारी बाबतीतील अधिकाराांचा े ननामन करण् ााबाबत) 
ननाम, १९६७,  
(२) महाराष्ट् ् तमीन महसलू (लाकूड तोड व लाकडाचा ा पआरव ा इत् ाारीचा  ेननामन) ननाम १९७०,  
(३) महाराष्ट् ् तमीन महसलू (सरकारी झाड,े झाडाांचा े उत् पन्ग न, चा राई व इतर नसैधगाक उत् पारने ााांचा ी व् ाव्  ा) 
ननाम, १९६९  
ाा ननामाांखाली झाडाांती सांबांिीत कााावाही करतात.      
 

"महाराष्ट् ् झाड ेतोडण् ााबाबत (ववननामन) अधिननाम १९६४" च् ाा कलम ५ अन्ग वाे, महसलू व पोलीस 
ववभागातील अधिकार ााांनी अविै वकृ्ष तोडी ववरूद र कारवाई करण् ााचा ी तरतआर  हे. ती खालील रयतमाने:  
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म् हनतेचा  अविै वकृ्ष (अनआसचूा ीतील) तोडीववरूद र वरील रयतमाने कारवाई के् ाानांतर त् ााबाबत अांनतम नननाा "वकृ्ष 
अधिकार ााने" घ् ाावााचा ा  हे.  
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"महाराष्ट् ् झाड ेतोडण् ााबाबत (ववननामन) (सआिारना) ननाम २००५" हरनाांक १९/१२/२००५ अन्ग वाे, "महाराष्ट् ् झाड े
तोडण् ााबाबत (ववननामन) ननाम १९६७" मद ाे 'महसलू अधिकारी' च् ाा ऐवती 'वकृ्ष अधिकारी' असे राखल करने 
तसेचा  वकृ्षतोडीचा े परवानगी ववषाक अता हे "वकृ्ष अधिकारी" ााांना उद रेतआन ललहहलेले असावे अती सआिारना 
करण् ाात  ली.  

    

झाड तोड्ाानांतर ततेकरी ाा झाडाचा ा उपाोग ्वत:सा आ ककां वा ततेीचा ी अवतारे बनववण्ाासा आ करु तकतो. 
परांतआ तोडलेले झाड बाहेर न्गाावााचा े अस्ाास ककां वा त ेझाड अन्गा व्ाक्तीला ववकण् ााचा  ेअस्ाास त् ाा झाडाच् ाा 
लाकडाच्ाा वाहतकूीसा आ वनक्षेत्रपालाकडून वाहतकूीचा ा परवाना हरला तातो. 

 

महाराष्ट्् तमीन महसलू अधिननाम १९६६, कलम २५ त े२८ अन्ग वाे झाडासांबांिीच्ाा तरतआरी नमआर  हेत.  
 कलम २५(१) अन्ग वाे: कोनत्ााही तलमनीवर असले्ाा   न वािनार ाा झाडाांवरील हक्क हा तमीन िारन 
करनार ाा व्ाक्तीकड ेअस्ााचा े मानले तात.े परांतआ तलमनीचा ी िआप होऊ नाे म् हननू तासनास झाडतोड करण् ाास 
रयतनतबांि करण् ााचा ा अधिकार  हे.  
 
 कलम २६ अन्ग वाे: महाराष्ट्् तमीन महसलू अधिननाम, कलम २२ अन्ग वाे तांगलाांसा आ वेगळ्ाा 
राखून  ेवले्ाा तलमनीांवर वािनार ाा सवा झाड,े झआडपे, तांगल ेककां वा  इतर नसैधगाक उत्पन्गने  ााांवर कलम २६ 
अन्ग वाे राज्जा तासनाचा ा हक्क असेल   न राज्ज ा तासन, त्ााबाबत केले्ाा ननामाांनआसार त् ााांचा े ततन करेल 
ककां वा त्ााांचा ी वव्हेवात लावेल. 
           
 कलम २७ अन्ग वाे: तासनाकड ेननहहत असलेली  झाड ेइत्ाारी  अनधिकृतपने घेऊन ताने हे ता्तीस पात्र 
असेल. अता ता् तीचा ी रक् कम तमीन महसआलाचा ी  कबाकी म् हनून वसलू करता ाेत.े 
 
 कलम २८ अन्ग वाे: राखीव तांगलाांच्ाा बाहेर असले्ाा पडीत तलमनीांवरील लाकूड सरपन, 
ततेीच्ाा अवताराांसा आ  वश्ाक असतील अती लाकड ेइत्ाारी, कोनताही कर न भरता गावकर ााांना घेता ाेत.े   
 
 महा रा ष्ट्र जमीन महसलू (झा ड ॆइत्या दींच्या  बा बतीतील अधिकाका रा ंचे ननयमन करण्या बा बत) ननयम, १९६७ 

ाानआसार,  
१) कोनताही तलरयतवाह, झरा ककां वा तलाव ााांच्ाा ककनार ााच्ाा अांनतम कडपेासनू तीस मीतसाच्ाा  त असलेले 
कोनतहेी झाड, जत्हाधिकार ााांच्ाा पवूापरवानगीलतवाा तोडता ाेत नाही.  
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२) पोत-ननाम (१) खाली ाेनार नाही अता कोनत्ााही रयतकरनी मतागतीस अाोग्ा असेल अती ककां वा ज्जाा 
तलमनीमदाे ततेीच्ाा वपकाांचा ी लागवड करने ककफााततीर नसेल अती तमीन, समाववष्ट्त असनार ाा कोनत्ााही 
िारन तलमनीतील ककां वा नतच्ाा भागातील कोनतहेी झाड, उक्त िारन तलमनीतील ककां वा नतच्ाा भागातील 
वािनार ाा झाडाांचा े रयतमान, रर एकरी वीस झाड ेाा रयतमानापेक्षा कमी असेल तर जत्हाधिकार ााांच्ाा 
पवूापरवानगीलतवाा तोडता ाेनार नाही. 
३) ाा ननामाचा े उ्लांघन करनारी कोनतीही व्ाक्ती, अता उ्लांघनामआळे ते कोनतहेी इतर परीनाम होतील त्ाा 
व्ानतररक्त,  पले म्हनने माांडण्ााचा ी नतला सांिी हर्ाानांतर, जत्हाधिकर ाास, ाोग्ा वातेल अता एक हतार 
रुपााांपके्षा अधिक नसेल अता रांडाच्ाा लतक्षेस पात्र  रेल. 
 

स्पष्ट्टीकरण १ : ह्ाा ननामाांच्ाा रयताोतनासा आ ’तलरयतवाह’ ााांमदाे, ज्जाात पावसाळ्ाात ककां वा अन्गा ा पानी 
सा त ेव रयताा: ज्जाात डडसेंबर अखेरपाांत पानी राहत ेअसे सवा ओिे, नदाा, ओहोळ  व नाले ााांचा ा समावेत 
होतो, परांतआ त्ाात पावसाळ्ाात पानी वाहण्ाामआळे ताार झाले्ाा लहान तात्पआरत्ाा तलमागााचा ा समावेत होत 
नाही. 
स्पष्ट्टीकरण २ : कोनतहेी झाड, कोनताही तलरयतवाह, झरा ककां वा तलाव ााांच्ाा ककनार ााच्ाा अांनतम कडपेासनू 
तीस मीतसाच्ाा  त  हे ककां वा कसे ककां वा कोनतीही िारन तमीन ककां वा तीचा  भाग ाामदाे मतागतीस अाोग्ा 
असले्ाा तलमनीचा ा ककां वा ततेीच्ाा वपकाांचा ी ककफााततीर लागवड करने तक्ा नसेल अता तलमनीचा ा अांतभााव 
 हे ककां वा कसे, ााबदरल कोनतहेी रयतश्न उपज् त झा्ाास, तो रयतश्न जत्हाधिकार ाांकड ेपा ववण्ाात ाेईल. 
 

३) सवासािारनपने खालील पररज् तीत झाड ेतोडण्ाास जत् हाधिकार ााांमाफा त परवानगी हरली तात.े 
(अ) झाड वाळून ककां वा रोग पडून मतृ ककां वा वार ाामआळे वाकून मोडले अस्ाास, 
(ब) झाडावर झाड ाेऊन ककां वा अन्ग ा ा झाडामआळे वाहतकूीस अडचा न ाेत अस्ाास 
(क) वनीकरनाच्ाा दृष्ट् तीने झाड पक्व झाल ेअस्ाास, ककां वा झाड व लेले अस् ाास,  
(ड)  ग, पाऊस ककां वा नसैधगाक कारनाांमआळे झाडापासनू तीववतास ककां वा मालमते्तस कोनतीही इता ककां वा नआकसान 
पोहोचा ण्ााचा ी तक्ाता अस्ाास, 
(इ) ननालमत अन्गनिान्गााच्ाा वपकाांखालील लागवडीाोग्ा तलमनीवर अता झाडाांचा ी सावली पड्ाामआळे  
अन्गनिान्गााच्ाा उत्पारनात घत ाेत असेल   न त्ााबाबतीत झाड ेकािून ताकने हे तमीनिारकाच्ाा 
हहताचा  े रत अस् ाास अती झाड ेतोडण्ाास जत्हाधिकार ााांना परवानगी रेता ाेईल. 

 

 महा रा ष्ट्र जमीन महसलू (ला कूड तोड व प रवठा  इत्या दीच ेननयमन) ननयम, १९७० 
ाानआसार,  
२) पडीत जममनीवर ला कडा च्या  तोडीचे ननयमन: 
(१) पोत-ननाम (२) च्ाा उपबांिाना अधिन राहून कोनत्ााही राखीव तांगलाबाहेरील कोनत्ााही पडीत तलमनीत 
उभ्ाा असले्ाा झाडापासनू सवासािारनपने गावातील रहहवाताांना तळनासा आ   न ततेकरााांना ततेीच्ाा 
अवताराांसा आ  वश्ाक असेल अस ेलाकूड कोनताही कर न रेता घेता ाेईल. 
(२) उप-ववभागीा अधिकारााच्ाा परवानगीखेरीत पोत-ननाम (१) च्ाा रयताोतनासा आ पआिील झाड ेतोडता ाेनार 
नाही ककां वा त्ााांच्ाा फाांदाा छातता ाेनार नाहीत 
(अ) सावलीसा आ ककां वा कोनत्ााही सावातननक रयताोतनासा आ  वश्ाक असलेली झाड े



 

 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री               वकृ्षतोड परवानगी  Page 7 

 

(ब) र्त्ााच्ाा बातूचा ी झाड,े राईतील झाड े  न छावनीच्ाा तागेभोवतालचा ी म्हनून जत्हाधिकारााने घोवषत 
केली असतील अती झाड े
(क) साग, लतसवीचा  ेलाकूड, चा ांरनाचा  ेलाकूड, नतवस, खैर, हहरडा   न  ांबा 
(ड) कोनताही तलरयतवाह, झरा ककां वा तलाव ााांच्ाा का ापासनू तीस मीतर अांतराच्ाा  तील झाड े
(इ) त्ाा वेळी अांमलात असले्ाा कोनत्ााही वविी अन्गवाे ती झाड ेतोडण्ाास मनाई करण्ाात  ली  हेत ती 
झाड े
(फ) जत्हाधिकारी, सांबांधित वनसांरक्षकाांती ववचा ारववननमा करुन वेळोवेळी अधिसधूचा त करील अती इतर झाड े
(३) ाा ननामाांचा  ेउ्लांघन करनारी कोनतीही व्ाक्ती तोडले्ाा ककां वा छातले् ाा लाकडाच्ाा मू् ााच्ाा रोन 
पतीपेंक्षा अधिक नसेल इतक्ाा रकमेच्ाा रांडास पात्र होईल. 
 
३) रा खीव जंगला तील ला कडा च्या  तोडीचे ननयमन : 
(१) महाराष्ट्् तमीन महसूल अधिननाम, १९६६ ााच्ाा कलम २२ अन्गवाे राखीव तांगलासा आ वेगळ्ाा राखून 
 ेवले्ाा तलमनीत उभ्ाा असले्ाा झाडाांच्ाा बाबतीत  वश्ाक ती चा ौकती के्ाानांतर जत्हाधिकारी घरगआती 
ककां वा इतर रयताोतनासा आ तळनाचा  ेककां वा इमारतीचा े लाकूड तोडनाराा गावकरााांच्ाा ककां वा व्ाक्तीांच्ाा वववक्षक्षत 
वगााच्ाा ववदामान ववतषेधिकाराबदरल खात्री करुन घेईल व त्ााचा ी नोंर करील. 
(२) जत्हाधिकाराास पोत-ननाम (१) अन्गवाे नोंर केले्ाा ववतषेाधिकारााांचा ा गावकरााांना ज्जाा वेळी व ज्जाा 
रीतीने वापर करता ाेईल ती वेळ व ती रीत ाासांबांिी वेळोवेळी राम अधिकारााांना सचूा ना रेता ाेतील, अता 
सचूा नाांना गावात ाोग्ा रयतलसदरी रेण्ाात ाेईल. 
(३) घरगआती ककेवा इतर रयताोतनासा आ सरपन ककां वा लाकूड तोडण्ाासांबांिीच्ाा गावकरााांच्ाा ककां वा इसमाांच्ाा 
वववक्षक्षत वगााच्ाा ववतषेाधिकारास अिीन राहून, राखीव तांगलासा आ कलम २२ अन्गवाे ती तमीन वेगळी 
 ेवनाात  ली असेल त्ाा तलमनीत.   न ज्जाा बाबतीत कोनत्ााही रआमाला तलमनीच्ाा सांबांिात अस े
ववतषेाधिकार अज्तत्वात असतील अता इतर सवा बाबतीत, राज्जा सरकारने ााबाबतीत केले्ाा ननामादवारे 
उक्त ववतषेाधिकाराांच्ाा वापराचा  ेननामन करण्ाात ाेईल. अता कोनत्ााही ववतषेाधिकाराांचा ा वापर करण्ााचा ी 
पदरत   न वेळ ाासांबांिीच्ाा वववाराच्ाा बाबतीत जत्हाधिकारााने हरलेला नननाा ाा अधिननामाच्ाा 
उपबांिानआसार केवळ एकचा  अपील करता ाेईल ाा गोष्ट्तीस  िीन राहून, अांनतम असेल. 
 
 महा रा ष्ट्र जमीन महसलू (सरका री झा ड,े झा डा ंच ेउत्पन्न, चरा ई व इतर नसैधिकगिक उत्पा दने या ंची व्यवस्था ) 
ननयम, १९६९ 
३. शा सना च्या  मा लकीच्या  झा डा ंची वा सला त ला वणे इत्या दी :  
(एक) राज्जा तासनाच्ाा मालकीचा ी कोनतीही झाड ेकलम २६ अन्गवाे ववकण्ाात ाेतील त्ााबाबतीत अती ववक्री 
ताहीर लललावादवारे ककां वा जत्हाधिकारी वनसांरक्षकाांती ववचा ारववननमा करुन अन्गा ा ननरेत रेईल त्ाानआसार 
करण्ाात ाेईल. 
(रोन) राज्जा तासनाच्ाा मालकीचा ी तलमनीवर वािनारी खआरती झाड,े लाख, मि, गोंर, राळ, कात व तांगलातील 
ककां वा इतर तत्सम नसैधगाक उत्पारन, ााांचा ी ववक्री जत्हाधिकारााने कलम २६ अन्गवाे ताहीर लललावाने एकतर 
एक वषााच्ाा मआरतीकरीता ककां वा पाचा  वषााहून अधिक नसेल अता कोनत्ााहा मआरतीकररता करता ाेईल. 
 



 

 डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री               वकृ्षतोड परवानगी  Page 8 

 

४. चरा ईची व्यवस्था  ला वणे : राज्जा तासनामदाे ननहीत असले्ाा व भोगवट्ाात नसले्ाा तलमनीच्ाा (मग 
अता तलमनीला भ-ूमापन तमाबांरी लाग ूअसो वा नसो   न त्ााच्ाावर  कारनी करण्ाात ाेत असो वा नसो) 
व केवळ गवताकररता ककां वा चा राईकररता ववतषेरीत्ाा राखून  ेवले्ाा (कलम २२ अन्गवाे अलभह्ताांककत केललेी 
ककां वा कलम १६१ अन्गवाे ताार केले्ाा नन्तार पत्रकात समावीष्ट्त केलेली तमीन वगळून) तलमनीतील चा राईचा ी 
वषाावषाास ाारयतमाने ककां वा ५ वषााहून अधिक नसेल अता कोनत्ााही मआरतीकररता ताहीर लललावाने पट्ता रेऊन 
ककां वा अन्गा ा, जत्हाधिकाराास ाोग्ा वातेल अता कोनत्ााही व्ाक्तीस एकतर ततेामागनू तते ाारयतमाने ककां वा 
लाग (गवताांचा े पट्ते) रेऊन व जत्हाधिकारी  रवील अता वेळी पआिील अतीांवर रेता ाेईल :- 
(एक) तमीन लागवडीखाली  नली ताता कामा नाे. 
(रोन) अता व्ाक्तीस जत्हाधिकारााच्ाा पवूामांतआरीने तो  रवील अती चा राई फी  कारण्ााचा ा हक्क असेल. 
(तीन) गावाच्ाा रयतत्ाेक रहहवातास ककां वा ततेकराास, खांड (रोन) अन्गवाे ननजश्चा त केलेली फी हर्ाानांतर अता 
तलमनीवर गआरे चा ारण्ााचा ी परवानगी रेण्ाात ाेईल. 
(चा ार) अता व्ाक्तीचा ा अता तलमनीवर उभ्ाा असले्ाा झाडाांवर व वन उत्पारनावर कोनताही अधिकार असनार 
नाही. 
 
५. अधिकाका र रद्द करणे:  
(१) ननाम (४) अन्गवाे कोनत्ााही व्ाक्तीस रयतरान करण्ाात  लेला अधिकार – 
(एक) तर ननाम (४) मदाे नमरू केले्ाा कोनत्ााही ततीचा ा त्ाान्गवाे, त्ाा व्ाक्तीने भांग केला, ककां वा ननात 
तारखेस पट्ट्ााांचा ी रक्कम रेण्ाात कसरू केली ककां वा 
(रोन) त्ाा तलमनीवर गआरे चा ारववनाराा व्ाक्तीपकैी बहआसांख्ा व्ाक्तीचा ी तती इच्छा असेल तर रदर करण्ाात 
ाेईल. 
(२) (अधिकार) रदर करण्ाासांबांिीचा ा  रेत अता  रेताच्ाा तारखेनांतर ाेनाराा १ तूनपासनू अांमलात ाेईल. 
 
६) चरा ईच्या  भा डपेट्टट्टया बद्द्ल कोणतीही मा गणी करण्या त आली नसेल त्या  वेळी अन सरा वया ची का यिपध्दती: 
तर ननाम ४ अन्गवाे तमीन घेण्ााचा ी मागनी कोनीही केली नसेल ककां वा सांबांधित गावातील बहआसांख्ा लोकाांनी 
तलमनीचा ी चा राईकररता तरुरी नाही अस ेताहीर केल ेअसेल तर, तहलसलरारास ती तमीन मतागतीसा आ उपलब्ि 
असलेली तमीन अस्ााचा ी नोंर करण्ााचा ा ननरेत रेता ाेईल. 
 
७) प्रत्या योजन : जत्हाधिकाराास, ाा ननामान्गवाे रयतरान करण्ाात  ले्ाा तक्तीांचा  ेजत्ह्ाातील उपववभागीा 
अधिकाराास व तहलसलरारास रयतत्ाााोतन करता ाेईल. 
 
वरील ननामाांचा े वाचा न करता असे लक्षात ाेत ेकी –  
 (१) महाराष्ट् ् तमीन महसलू (झाड ेइत् ाारी बाबतीतील अधिकाराांचा  ेननामन करण् ााबाबत) ननाम, १९६७ च् ाा 
बाबतील अधिकार जत् हाधिकारी ााांचा े  हेत.  
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 (२) महाराष्ट् ् तमीन महसलू (लाकूड तोड व लाकडाचा ा पआरव ा इत् ाारीचा े ननामन) ननाम १९७०, बाबतील 
काही  अधिकार, उप-ववभागीा अधिकारााांचा  े हेत तर त् ाातील रा खीव जंगला तील ला कडा च्या  तोडीच ेननयमन 
करण् ााचा े अधिकार जत् हाधिकार ााांचा े  हेत.    
 
 (३) महाराष्ट् ् तमीन महसलू (सरकारी झाड,े झाडाांचा  ेउत् पन्ग न, चा राई व इतर नसैधगाक उत् पारने ााांचा ी व् ाव्  ा) 
ननाम, १९६९ बाबतचा े अधिकार जत्हाधिकारााांचा  े हेत परांतआ त् ााांना ाा ननामान्गवाे रयतरान करण्ाात  ले् ाा 
तक्तीांचा  ेजत्ह्ाातील उपववभागीा अधिकाराास व तहलसलरारास रयतत्ाााोतन करता ाेत.े 
 
  तच् ाा माहहती अधिकाराच् ाा ाआगात, जत् हाधिकारी ााांनी उपववभागीा अधिकारी ककां वा तहलसलरार ााांना 
रयतत्ाााोतीत (delegate) केले् ाा रयतत् ाेक अधिकाराचा े पत्र व नोंर रप् तरात  ेवने  वश् ाक झाले  हे.   
 
वनसांविान ता्त्रानआसार कोनत ेझाड पररपक्व  हे, व लेले  हे इत् ाारी बाबतीत खात्री करून घेण्ाासा आ  
महसलू अधिकारी ााांनी वनववभागाच्ाा अधिकारी/कमाचा ारी वगााती ाोग्ा समन्गवा सािून चा चा ाा करावी,  
महसलू अधिकार ााांनी झाड ेपाडण्ाासा आ परवानगी रेण् ाापवूी सांबांधित वन अधिकार ााती चा चा ाा ककां वा पत्रव् ावहार 
करण् ााचा ी रक्षता घ् ाावी. तसेचा  पारीत केले्  ाा  रेताांच्ाा रयतती त् ााांच् ााकड ेअरेवषत कराव्ाात.  
झाड ेतोडण्ााला परवानगी नाकारनार ाा  रेताांच्ाा रयततीही महसलू अधिकार ााांनी सांबांधित वन अधिकार ााकड े
अरेवषत कराव्ाात. 
 
झाड ेतोडण्ाासा आ परवानगी मागनार ाा ततेकर ााांना अनावश्ाक त्रास सोसावा लागनार नाही ााचा ी रक्षता घ् ाावी 
महसलू अधिकार ााांनी केलेला कोनताही ववलांब ककां वा कसरू ककां वा गआनवत्ता ववचा ारात न घेता हरलेला  रेत ककां वा 
ननकालात कािलेला अता ााांचा ी तासन गांभीर रखल घेते.  
 
 तला ठी या ंची झा डा ंबा बतची कतिव् ये:  
 अलभलखेात झाडाच् ाा नोंरी अचा कूपने ललहाव् ाात. 
 ततेतलमनीत असनार ाा झाडाांच्ाा नोंरी तला आ ााांनी गाव नमआना बाराच् ाा तरेा ् तांभामदाे ललहाव् ाात.  
  ांबा, धचा ांचा , फनस, नारळ, ताड, खतूर इत्ाारी झाडाांचा ी नोंर गाव नमआना बारा सररी फळझाड ेम्हनून 
नोंरववण् ाात ाेत.े  
 बाभळू, नन ांब, खैर, िावडा व अांतन इत्ाारी झाडाांचा ी नोंर गाव नमआना बारा सररी इांिन उपाोगी झाड ेम्हनून 
नोंरववण् ाात ाेत.े    
 नवीन झाड ेलावली असतील तर त् ााांच् ाा नोंरी अलभलेखात तात् काळ ललहाव् ाात. 
 अव् वल कारकआ नपेक्षा कमी नाही अता अधिकार ाास कोनत् ााही तलमनीत ताऊन वकृ्ष तपासण् ााचा ा तसचेा  
अनधिकृत झाड ेतोड् ााचा े  िळ् ाास अती तोडलेली झाड ेतप् त करण् ााचा ा अधिकार  हे. (महाराष्ट् ् वृक्षतोड व 
ननाम काारा १९६४, कलम ५(२))  
 तमीन ह् ताांतरनाचा  ेव् ावहार नोंरववताांना झाडाांच् ाा हक् काबाबत काा व् ावहार झाला  हे ााचा ी नोंर न 
चा आकता घ् ाावी.  
 वपक पहानीच् ाा वेळेस अलभलेखातील झाडाांचा ी पडताळनी करावी. नवीन झाड ेलावली असतील तर त् ााांच् ाा 
नोंरी घ् ााव् ाात.  
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 सक्षम अधिकार ााने हरले्  ाा झाड तोडनी परवानगीत नवीन झाड ेलावण् ााबाबत तो  रेत हरला असेल 
त् ाानआसार झाड ेलावलेली  हेत का ााचा ी तपासनी करावी.  
 नवीन वकृ्ष लागवडीस उते्ततन द ाावे.     
 र् त् ााच् ाा कडलेा असले्  ाा झाडाांचा ी तसेचा  नरी-ना् ााच् ाा ककनार ाावरील   न रे् वे कां पाऊां डच् ाा बाहेरील 
झाड ेााांवर तासनाचा ा अधिकार असतो. 
 कोनत्ााही पाण्ााचा ा रयतवाह झरा ककां वा तलाव ााच्ाा ककनार ाापासनू तीस मीतर अांतराच् ाा  त असलेले 
कोनतहेी झाड पवूा परवानगीलतवाा तोडता ाेत नाही. 
 तासनाचा ा अधिकार असलेली झाड ेककां वा अता झाडाचा ा कोनताही भाग अनधिकृतररत् ाा तोडने महाराष्ट्् तमीन 
महसलू अधिननाम १९६६ च्ाा कलम २७ अन्ग वाे रांडनना अपराि  हे. असा रांड महसआलाचा ी  कबाकी म् हनून 
वसलू करता ाेतो. 
 
 वना ंबा बत इतर मा हहती:   
 झाडाचा े वा सालीचा ी अव् ा व चा हूबातूांनी फआ तले्ाा नव्ाा फाांदााांवरुन तसेचा  खोडावरील वतआाळाांच्ाा सांख्ाेरुन 
मोततात. एक वतआाळ  म्हनते एका मोसमात झालेली वाि होा. झाडाचा  ेवा मोतण् ाासा आ ऍक्झॅनोमीटर  
वापरतात.   
 वनममती - वन रयतरेताचा ,े वनातील झाडाांचा े मोतमाप करण्ााच्ाा ता्त्राला वनलमती ककां वा वनमापनता्त्र असे 
म्हनतात. वनाांचा े क्षेत्रफळ, झाडाांचा ी उांचा ी,  कारमान, वा, वािीचा ा वेग इ. ननजश्चा त  रववने हे ाा ता्त्राचा े 
उदहरष्ट्त असत.े   
 झाडाांचा ी उांचा ी, डेंड्रोमीतर, डडप्सोमीतर, ाा उपकरनाांनी मोततात. 
 झाडातील लाकडाचा े  कारमान वा घनफळ हे लाकडाचा ी लाांबी व पररघ अ वा व्ाास ााांच्ाा मोतमापाांवरून 
ववलतष्ट्त सतू्र ेवापरून  रववता ाेत.े अती सतू्र े‘्मेललान सतू्र’ व ‘झूबर सतू्र’ ाा नावाांनी रयतचा ललत  हेत.  
 रेड डा टा  ब क - पथृ्वीवर अज्तत्वात असनारी तैववववविता सआरक्षक्षत रहावी. ाासा आ कोनत्ाा रयतताती, 
वन् पती, झाड े तलमतीला सआरक्षक्षत  हेत व कोनती िोक्ाात  हेत हे ता्त्रीा ननकष लावनू नोंरण्ााचा े काम 
करण्ााचा ी रयत ा रयत म ‘इांतरनॅतनल ाआननान फॉर कझवेतन ऑफ नेचा र’ ककां वा ‘ ा.ा.ूसी.एन’ ाा सा्ं  ेने १९६४ 
साली सआरू केली. त्ााांनी एक नोंर वही रयत म छापली व त्ााला ‘रेड डाता बआक’ असे नाव हरले. लाल रांग रक्ताचा ा 
ककां वा िोक्ााचा ा ननरेतक  हे, म्हनून हे नाव हरले गेल.े  
 भारतात एकून ४९००० वॄक्षाांच्ाा ताती  िळून ाेतात.  
 पााावरनाच्ाा सांतआलनासा आ ३३% भभूाग वनाखाली असने  वश्ाक  हे. (भारतात २०% भभूाग  हे.)  
 
 भारतीा वनाांचा े वगीकरनः- 
१. रा खीव वने (Reserved Forest)– ााांना राष्ट््ीा सांपत्ती मानले तात.े वकृ्षतोड व चा राई ाावर कडक रयतनतबांि 
असतात. 
२. सरंक्षक्षत वने (Protected forest)- ााांत काही ननामाांच्ाा  िारे लाकूड तोड व गआरे चा राईला परवानगी असत.े 
३. अवगीकृत वने – ााांत काही फी  कारून लाकूडतोड व गआरे चा राईस पनूा ्वातांत्र्ा असत.े 
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 वना ंचे प्रका र:-  
१. उष्ट्णकहटबांीय ससा हररत वने: वषाभर समान तापमान व २०० सेमी पके्षा ता्त पतान्गााच्ाा रयतरेतात 
 िळतात. ही वने लमश्र असतात. पजश्चा म घाताचा ा पजश्चा म उतार,  साम, मेघाला, अांरमान ननकोबार,  
प. बांगाल, ओररसा इ. राज्जाात ही तांगल े िळतात. हाा वकृ्षाांचा े लाकूड क आन असत.े उरा. महोगनी, रोतवडू, 
 ानावडू, रबर,  बनसू, एबोनी, लस ांकोना, नारळ, ताड, बाांब ूइ. 
२. उष्ट्णकहटबांीय मोसमी पा नझडी वने: भारतात १०० त े२०० सेमी. पतान्गा असनार ाा रयतरेतात मो ाा 
रयतमानावर ही वने  िळतात. ाा वनाांना लवकर  ग लागत.े  ध ाक दृष्ट्ताा ही वने महत्त्वाचा ी  हेत. ाा 
वनाांत साग, साल, चा ांरन, लतसव, मोह, पळस, अतआान, खैर इ. वकृ्ष  िळतात. उन्गहाळाात ६ त े८   वड ेही 
वकृ्षे पाने गाळतात. रयतत्ाेक तातीच्ाा पानगळीचा ी वेळ लभन्गन असत.े ही वने पजश्चा म घाताचा ा पवूा उतार, पवूा 
मदारयतरेत, र. बबहार, ओररसा, लतवाललक तेकड्ाा, पवूाघात तसेचा   ांध्र रयतरेत, तालमळनाडू, कनाातक, महाराष्ट््ात 
चा ांद्रपआर, भांडारा, ाे े  िळतात. 
३. का टेरी वने: ८० सेमी. हून कमी पतान्गा असनार ाा रयतरेतात ही वने  िळतात. सौराष्ट्् त ेपांताब, माळवा 
रयताांत,  ांध्ररयतरेत, कनाातक, तालमळनाडू, महाराष्ट््ात अहमरनगर, पआने, सोलापरू, मरा वाडा इ. भागात  िळतात. 
ाा वकृ्षाांचा ी मळेू खोल गेलेली असतात. ाात बाभळू, खतूर, ननवडूांग, नागफनी इ. वकृ्षे  िळतात. 
४. मँग्रोव्ह वने: ही वने नरााांच्ाा बत्रभतू रयतरेतात  िळतात. ाा भागात सआांररी वकृ्षाचा े रयतमान अधिक अस्ााने 
त्ाास सआांद्री वने असहेी म्हनतात. ाात सआांद्री, धचा प्पी, माराांडी, ननपा, नतबर, उां डल इ. वकृ्षे  िळतात. ही वने 
गोडाा व खार ाा अता रोन्गही पाण्ाात वाितात. ााांचा ा सवााधिक वव्तार गांगा-ब्रह्मपआत्रचे्ाा बत्रभतू रयतरेतात  हे. 
५. पवितीय वने: 
अ)  द्रापवातीा वने: १००० त े२००० मी. पाात ही वने  िळतात. ाात ओक, चा े्तनत, सफरचा ांर, ऐत, बीचा  ही 
वकृ्षे  िळतात. 
ब) समतीतोष्ट्न सधूचा पनी वने: १६०० त े३३०० मी. पाात ही वने  िळतात. बीचा , चा ीड, लसडार, रेवरार, ्रयतआस 
इ.वकृ्ष  िळतात. 
क) अ्फाईन वने: ३६०० मी. पेक्षा ता्त उांचा ीवर ही वने  िळतात. ाात लस्व्हर, चा ीड, बचा ा, तआननपर इ. वकृ्ष 
 िळतात. ाापेक्षाही अधिक उांचा ीवर गवताळ रयतरेत  िळतो. 
 

 महा रा ष्ट्रा तील वने: 
१) उष्ट्णकहटबांीय सदा हरीत वने:  ही वने २०० सेमी. पेक्षा ता्त पतान्गााच्ाा, ताांभा मरेृच्ाा रयतरेतात 
 िळतात. ाात नागचा ांपा, पाांिरा लसडार, फनस, ताांभळू, कारवी, चा ांरन, नेचा े, बाांब ूइ.वकृ्ष  िळतात. ही अरण्ाे 
सहााद्रीचा ा घातमा ा व लसांिआरआगा जत्हाात सावांतवाडी तालआक्ाात  िळतात. 
२) उष्ट्णकहटबांीय ननमसदा हरीत अरण्ये: वावषाक १५० त े२०० सेमी पतान्गा पडना-ाा रयतरेतात ही वने  िळतात. 
ही पानझडी वने व सराहरीत वने ााांच्ाा सांक्रमन अव् ेत  िळतात. ाात ककां डळ, रानफनस, नान, कां रब, 
लतसम, बबबळा व काही रयतमानात बाांब ूवकृ्ष  िळतात. ही अरण्ाे सहााद्रीच्ाा पजश्चा म उतारावर पााथ्ााच्ाा 
भागात तसेचा  पआवेस खांडाळा, इगतपआरी इ. ह कानी  िळतात. 
३) उष्ट्णकहटबांीय आर्द्ि पा नझडी अरण्ये (मा न्सनू अरण्ये): पानझडी अरण्ाे १०० त े१५० सेमी पावसाच्ाा रयतरेतात 
सवात्र  िळतात. बाष्ट्पाचा े रयतमान हतकववण्ाासा आ ही झाड े पली पाने गाळतात. ाा वनाांत सागवान, घावडा, 
लतसम, तेंर,ू पळस, बीतसाल, लेडी,  वळा, लतरीष, अांतन, खैर, ाा सारखे  ध ाक दृष्ट्ताा ककफााततीर वकृ्ष 
 िळतात. ाातील  द्रा पानझडी अरण्ाे नागपरू, गडधचा रोली ाा भागात तसेचा  मळेघात, उत्तर कोकन, तांभ ू
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महारेव डोंगरराांग, हररश्चा ांद्र बालाघात डोंगर, नालतक,  ाने, िआळे व नांररूबार जत्हाात  िळतात. महाराष्ट््ात 
सातपआडा पवात, अजतां ा डोंगर राांगाांत, रूक्ष पानझडी अरण्ाे  िळतात. 
४) उष्ट्णकहटबांीय का टेरी अरण्ये: ८० सेमी पके्षा कमी पतान्गााच्ाा रयतरेतात  िळतात. ही अरण्ाे मदा 
महाराष्ट््ात पआने, सातारा, साांगली व अहमरनगर पवूा भागात तसेचा  सोलापआर, मरा वाडा   न ववरभाात 
तेकडााांवर  िळतात. ही वकृ्ष अिूनमिून  िळतात. ाा भागात बाभळू, बोर, खैर, हहवर, नन ांबासारखे झाड े
 िळतात. ाा भागातील तारवड झआडपाचा ा उपाोग तॅननन ननलमातीसा आ करतात.  
५) मॅग्र व्ह जंगल:े कोकनात ककनार ाावर रलरलीच्ाा रयतरेतात व खार ाा तलमनीत ही वने  िळतात. ाात धचा पी, 
माराांडी, ही झआडपे, फक्त खार ाा तलमनीत वािनारा नतस वकृ्ष  िळतो. ाा वकृ्षाांचा े लाकूड तलेाआक्त अस्ााने 
त्ाापासनू होडाा ताार करतात. 
 
 महाराष्ट््ाचा  ेसवाात मो े राष्ट््ीा उदाान – चा ंदोली (३१७ चौ. कक.मी.) 
 महाराष्ट््ातील सवाात लहान राष्ट््ीा उदाान – सजंय गा ंाी रा ष्ट्रीय उद्या न (बोरीवली) (९० चौ. कक. मी.) 
 महाराष्ट््ातील सवाात मो े अभाारण्ा – मा ळढोक पक्षी अभया रण्य (अहमदनगर-सोला परू) (८५०० चौ. कक.मी.) 
 महाराष्ट््ातील सवाात लहान अभाारण्ा – देउळगा व – रेहेक री (अहमदनगर) (३ चौ. कक.मी.) 
 महाराष्ट््ातील पहहले पक्षी अभाारण्ा – कना िळा  (रा यगड) 
 महाराष्ट््ातनू नाहहसे झालेले रयतानी – धिकचत्ता , धिकचकंा रे व का ळवीट 
 महाराष्ट््ातील मगर रयततनन कें द्र – ता डोबा  
 महाराष्ट््ातील सवाात तआने अभाारण्ा – रा ाा नगरी (१९१८) 
 महाराष्ट््ातील पहहले व रेतातील ३ रे सागरी राष्ट््ीा उदाान – मा लवण (मसां द गि) 
 भारतातील सवाात मो े ् ालाांतररत व ् ाननक पानपक्षाांसा आ राखीव अभाारण्ा – केवला देव अभया रण्य 
 भारतातील पहहल ेव एकमेव मोर  अभाारण्ा – ना यगा व (बीड) 
 
 महा रा ष्ट्रा तील वनशतेी पध्दत: 
१) कृषीवनरोपण (Agri-silvi Culture): ाामदाे तलमनीच्ाा रयतकारानआसार व झाडाांच्ाा उपाोगानआसार झाड ेव पीके 
एकत्र घेतात. उरा – ततरक्षक झाड,े फळझाड,े लाकूड फाता, ााांच्ाा ओळीत पीके लावतात. वकृ्ष + िान्गा, 
भात+ननलगीरी+ सआरू इ. 
२) वननय क रण (Silvi Pastoral): हलक्ाा व उ ळ तलमनीत चा ारा रेनारे वकृ्ष व कआ रन उपाोगी गवताचा ी लागवड 
करण्ाात ाेत.े 
३) कृषी वननय क रण (Agri silvi Pastoral): हलक्ाा त ेमदाम तलमनीवर पीके, वकृ्ष व गवताचा ी लागवड 
करतात. उरा – नागली+ ऑ््ेललान बाभळू+ ्ताालो इ. 
४) उदया न क रण (Horti Pastoral): हलक्ाा तलमनीत लसताफळ, बोर,  वळा व कव  सारख्ाा कोरडवाहू 
फळाांचा ी लागवड करून मि्ाा तागेत सआिारीत गवताचा ी लागवड करतात. 
५) उदया न शतेी (Agro Horticulture): ाात फळझाडाांबरोबर िान्गा पीके घेतात. 
६) कृषी उदया न क रण (Agri Horti pastoral): मदाम रयतनतच्ाा तलमनीत फळझाड,े वपक व सआिारीत गवताांचा ी 
लागवड करतात. 
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७) वकृ्ष शतेी पध्दत (Tree Farming): ाात वकृ्षाांचा ी रात लागवड करतात. वकृ्ष ततेीचा ी मआळ सांक्पना १९२९ 
मदाे त.े रसेल ज्म  ााांनी माांडली. 
८) ऍले क्रॉपपगं: डोंगर उताराच्ाा तेकडााांवर उताराच्ाा हरतनेे  डव्ाा रेषवेर धगरीपआष्ट्प, लतवन, सआबाभळू, ाा 
सारखे वपके घेतात. 
 
         
       
 
 


