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प्रस्तािना :जैनिक निनिधतेमध्ये पृथ्िीिरील सिण सजीिांची निनिधता समानिष्ट्र् अहे. जगातील 12 बृहत्
निनिधता दे शांमधील भारत हा एक दे श अहे. जगाच्या ऄिघे 2.42% क्षेत्रफळ ऄसलेल्या भारतामध्ये
जागनतक प्रजातींपैकी 7.8% प्रजातींची नोंद र्ालेली अहे. ऄनौपचानरक तसेच नसद्ध दोन्ही प्रकारच्या
पारंपानरक ि स्िदे शी ज्ञानाच्या बाबतीतही भारत समृद्ध अहे. नद.5 जून, 1992 रोजी नरओ-नद-जानेरो येथे
जैि निनिधतेबद्दलच्या संयक्त राष्ट्रसंघ करारािर स्िाक्षरी र्ालेला भारत एक घर्क पक्ष अहे. सदरचा
करार नद.29 निसेंबर, 1993 पासून ऄंमलात अला अहे. त्यानषंगाने केंद्र शासनाने जैनिक निनिधता
कायदा, 2002 पानरत केला अहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल ि िन निभागाने शासन
ऄनधसूचना नद.10 निसेंबर, 2008 ऄन्िये महाराष्ट्र जैनिक निनिधता ननयम, 2008 ऄनधसनचत केले
अहेत. त्यानसार पंचायत राज व्यिस्थेतील प्रत्येक स्थाननक संस्थेने जैनिक निनिधता व्यिस्थापन
सनमतीची स्थापना करणेबाबतची बाब शासनाच्या निचाराधीन होती.
शासन ननणणय :जैनिक निनिधता कायदा, 2002 चे कलम 41 (1) ि महाराष्ट्र जैनिक निनिधता ननयम, 2008 चे
ननयम 23 (2) मधील तरतदींनसार पंचायत राज व्यिस्थे तील प्रत्येक स्थाननक संस्थेने जैनिक निनिधता
व्यिस्थापन सनमतीची स्थापना करणे बंधनकारक अहे. त्यानषंगाने मख्य कायणकारी ऄनधकारी, नजल्हा
पनरषद, सिण यांनी त्यांच्या ऄनधपत्याखालील पंचायत राज व्यिस्थेतील नजल्हा पनरषद, पंचायत सनमती,
ग्रामपंचायत या स्थाननक संस्थांमध्ये जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमत्या स्थापन करायाबाबत तात्काळ
कायणिाही करुन जैनिक निनिधता कायदा, 2002 ची ऄंमलबजािणी करािी. याकरीता पढीलप्रमाणे
मागणदशणक सूचना दे ायात येत अहेत:-
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1) पंचायत सनमती ि नजल्हा पनरषद स्तरािरील सनमत्यांिर अमसभेच्या माध्यमातून स्िराज्य
संस्थेच्या सदस्यामधून 7 (सात) व्यक्ती नामननदे नशत केल्या जातील. शक्यतो नामननदे नशत
सदस्य शेती, मासेमारी, गौण िनईपज, पशपालन आत्यादी क्षेत्रातील जाणकार ऄसािेत. त्यापैकी
एक तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील आतक्या मनहला ऄसतील. ऄनसूनचत जाती/जमातीच्या सदस्यांचे
प्रमाण हे जेथे ऄशी सनमती स्थापन केली ऄसेल त्या नजल्यातील आतर लोकसंख्येशी ऄनसूनचत
जाती/जमातीच्या लोकसंख्येचे जे प्रमाण ऄसेल जिळपास नततकेच प्रमाण ऄसेल. िरील सिण
सदस्य हे स्थाननक संस्थेच्या हद्दीतील ऄसािेत अनण त्या क्षेत्राच्या मतदार यादीत त्यांचे नाि
नोंदनिलेले ऄसािे.
2) पंचायत सनमती ि नजल्हा पनरषद स्तरािरील जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमतीच्या ऄध्यक्षाची
ननिि, संबंनधत स्थाननक संस्थेच्या ऄध्यक्षांच्या ऄध्यक्षतेखाली अयोनजत केलेल्या बैठकीत, त्या
सनमतीच्या सदस्यांमधून करायात येइल. समसमान मते पिल्यास स्थाननक संस्थेच्या ऄध्यक्षास
ननणायक मत दे ायाचा ऄनधकार ऄसेल.
3) जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमत्यांची ग्रामपंचायत स्तरािर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ऄनधननयम,
1958 मधील कलम 49 नसार ग्रामसभेची निकास सनमती (Village development committee)
म्हणून स्थापना करायात येइल. ग्रामसभेच्या माध्यमातून सात सदस्यांची ननिि करायात येइल ि
त्यातील एकाची ऄध्यक्ष म्हणून ननिि केली जाइल. सनमती ननििीकनरता अयोनजत ग्रामसभेची
ऄध्यक्षता सरपंच करतील. सनमती सदस्य ननििीबाबतचे आतर ननकष मद्दा क्र. १ मध्ये नदल्यानसार
राहील.
4) संबंनधत स्थाननक संस्थेस िन, कृनष, पशधन, अरोग्य, मत्स्यव्यिसाय, नशक्षण ि अनदिासी आ.
शासकीय निभागाचे स्थाननक स्तरािरील कायणरत ऄनधकारी ननमंनत्रत सदस्य म्हणून नामननदे नशत
करता येइल. ऄशा ननमंनत्रत सदस्यांना मतदानाचा ऄनधकार नसेल परंत ते सनमतीस तांनत्रक
बाबींिर मागणदशणन करतील.
5) स्िराज्य संस्था स्तरािर गठीत होणा्या जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमतीचा कायणकाळ हा
स्थाननक संस्थेच्या कायणकाळानसार ऄसेल. स्िराज्य संस्थेची ननििणूक र्ाल्यानंतर जैनिक
निनिधता व्यिस्थापन सनमतीचे पनगणठण होइल.
6) निधानसभेचे स्थाननक सदस्य ि संसद सदस्य हे पंचायत सनमती ि नजल्हा पनरषद स्तरािर गठीत
केलेल्या जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमत्यांच्या बैठकींमध्ये निशेष ननमंनत्रत सदस्य ऄसतील.
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तर पंचायत सनमती/नजल्हा पनरषद सदस्य हे ग्रामपंचायत स्तरीय सनमत्यांचे निशेष ननमंनत्रत
सदस्य ऄसतील.
7) शासकीय ऄनभकरणे, ऄशासकीय संघर्ना, नशक्षण क्षेत्र, समाज ि व्यक्ती यांमधील जैनिक
निनिधता क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समािेश ऄसलेल्या तांनत्रक सहाय्य गर्ाची स्थापना संबंनधत
नजल्हा पनरषदे किू न करायात येइल. ऄसा सहाय्यता गर्, समनचत स्तरांिरील जैनिक निनिधता
व्यिस्थापन सनमत्यांना िेळोिेळी तांनत्रक सहाय्य करील.
8) नजल्हा पनरषद तथा पंचायत सनमती स्तरािर गठीत होणा्या सनमत्या महाराष्ट्र राज्य
जैिनिनिधता मंिळ ऄथिा आतर स्रोतामाफणत प्राप्त होणा्या ननधींचे ननयोजन करेल ि नजल्यात
ग्रामीण क्षेत्रात जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमत्या ि लोक जैनिक निनिधता नोंदिही तयार
करायासाठी समन्ियकाची भूनमका बजािेल. नशिाय या कामी गठीत करायात अलेल्या नजल्हा
तांनत्रक सहाय्य गर्ाच्या मदतीने ग्रामपंचायत स्तरीय सनमत्यांना जरुर ती मदत करेल ि महाराष्ट्र
राज्य जैिनिनिधता मंिळाने नदलेल्या सचनांची कार्े कोरपणे ऄंमलबजािणी करेल.
जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमतीची काये
स्थाननक संस्थांच्या स्तरािर स्थापन करायात अलेल्या जैनिक निनिधता व्यिस्थापन सनमत्यांची
काये सिणसाधारणपणे पढीलप्रमाणे राहतील:1) सनमतीचे ऄनधकार क्षेत्रातील जैनिक संसाधनांचे ि त्याबाबतचे स्थाननक ज्ञानाच्या ईपयोगातून
प्राप्त होणा्या फायद्यामधील भानगदारी सनननित करणे.
2) महाराष्ट्र राज्य जैिनिनिधता मंिळाने नदलेल्या मागणदशणक तत्िानसार सनमती त्यांचे ऄनधकार
क्षेत्रातील लोक जैनिक निनिधता नोंदिही तयार करील. या कायासाठी नजल्हा तांनत्रक
सहाय्य गर् तसेच सनमतीिरील ननमंनत्रत सदस्य जर र ती तांनत्रक मदत करतील.
3) लोक जैनिक निनिनधता नोंदिहीत सनमतीचे कायणक्षत्र
े ात अढळणारी सिण जैनिक संसाधने,
त्याचा ईपयोग, त्यानिषयीचे स्थाननक लोकांना ऄसलेले ज्ञान आत्यादी निषयीच्या मानहतीचा
समािेश ऄसेल.
4) नोंदिहीतील जैनिक संसाधनांचे िापराबाबत ऄसलेल्या स्थाननक ज्ञानाची गप्तता राखणे
सनमतीस बंधनकारक राहील.
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5) सनमती माफणत त्यांचे क्षेत्रातील जैनिक संसाधनाकनरता पोहच ककिा त्याचा िापर ककिा
त्याबाबतचे ऄसलेले स्थाननक ज्ञानाचे िापराबाबत नदलेल्या परिानग्या, अकारायात अलेले
शल्क ि त्यातून नमळणारे लाभ ि लाभाचे िार्प बाबतच्या नोंदी दशणिणारी नोंदिही ठे िायात
येइल.
6) सनमती नननित केलेल्या शतीनसार त्याचे ऄनधकार क्षेत्रातील जैनिक संसाधन क्षेत्रात प्रिेश
करणे ि त्या संबंधीची मानहती नमळणेसाठी व्यक्तींना ककिा गर्ांना नननित केलेल्या
कायणप्रणालीनसार परिानगी दे इल ि त्याकनरता शल्क अकारणी करील.
खाजगी जनमनीतून संकलन केलेल्या ऄथिा स्थाननक व्यक्क्तच्या ज्ञानाच्या िापरासाठी
अकारायात येणा-या शल्कातील मोठा िार्ा जनमनीचा मालक ककिा मानहतगार व्यक्ती यांना
दे ायात येइल अनण नशल्लक रक्कम सनमतीच्या स्थाननक जैनिक निनिधता ननधीत जमा
करायात येइल.
7) जैनिक संसाधनाकनरता पोहच, त्याचा िापर ककिा त्याबद्दलचे स्थाननक ज्ञानाच्या िापराबाबत
द्याियाचे परिानगी संबंधातील शती ि अकारायाचे शल्काबाबत महाराष्ट्र राज्य जैनिक
निनिधता मंिळाने ननगणनमत केलेल्या मागणदशणक सूचनांचे सनमती पालन करील.
8) सनमती, लोक जैनिक निनिधता नोंदिहीतील मानहतीच्या अधारे अपले ऄनधकार क्षेत्राकनरता
जैनिक निनिधता संिधणन योजना तयार करील अनण त्याची ऄंमलबजािणी करील. त्यासाठी
सनमतीकिे जमा ऄसलेल्या स्थाननक जैनिक निनिधता ननधीचा ईपयोग करता येइल.
9) महाराष्ट्र राज्य जैनिक निनिधता मंिळ ककिा राष्ट्रीय जैनिक प्रानधकरणाकिू न िगण केलेल्या

जैनिक संसाधन िापर ककिा त्याबाबतच्या ज्ञानाचे िापर ककिा आतर प्रकरणािर सनमती जर र
ते ऄनभप्राय/सल्ला दे इल.
जैनिक निनिधता कायदा ि त्या ऄंतगणत करायात अलेले ननयम यांच्या ऄनषंगाने कराियाच्या
कायणिाहीच्या ऄनधक मागणदशणनाथण सदस्य सनचि, महाराष्ट्र राज्य जैिनिनिधता मंिळ, “जैिनिनिधता
भिन”, नसव्हील लाइन्स, नागपूर - 440001 (इ-मेल : msbb.ngp@gmail.com, दू रध्िनी : 07122522982/84 ) (www.maharashtrabiodiversityboard.gov.in) यांचेशी संपकण साधािा.
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सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर
ईपलब्ध करायात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201605021110113120 ऄसा अहे . हा अदे श
निजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढायात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानसार ि नािाने.

V Giriraj

Digitally signed by V Giriraj
DN: CN = V Giriraj, C = IN, S
= Maharashtra, O = All India
Service, OU = Principal
Secretary
Date: 2016.05.02 14:55:01
+05'30'

नि. नगनरराज
प्रधान सनचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. माननीय राज्यपालांचे ऄपर मख्य सनचि
2. मा. मख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचि
3. मा.मंत्री ि राज्यमंत्री (सिण) यांचे खाजगी सनचि
4. सिण निधानसभा ि निधानपनरषद सदस्य
5. मा. मख्य सनचि, महाराष्ट्र राज्य
6. प्रधान सनचि, महसूल ि िन निभाग
7. ऄपर प्रधान मख्य िनसंरक्षक तथा सदस्य सनचि, महाराष्ट्र राज्य जैिनिनिधता मंिळ,
“जैिनिनिधता भिन”, कनदमबाग, नसव्हील लाइन्स, नागपूर : - 440001
8. महासंचालक, मानहती ि जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मंबइ (प्रनसद्धी ि
मानहतीसाठी)
9. निभागीय अयक्त, सिण
10. सिण नजल्हा पनरषदांचे मख्य कायणकारी ऄनधकारी
11. संग्राम कक्ष (ग्रा.नि.ि ज.सं.नि.) बांधकाम भिन, मर्णबान पथ, फोर्ण , मंबइ
12. मानहती तंत्रज्ञान कक्ष ,(ग्रा.नि. ि ज.सं.नि) ,बांधकाम भिन, मर्णबान पथ, फोर्ण , मंबइ
13. ननििनस्ती, कायासन पं.रा.-4
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