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हदिांक : 21 ऑक्टोबर, 2015.
प्रस्ताविा :मिाराष्ट्र राज्याच्या भौर्ोहलक क्षेत्राच्या 20.04 टक्के क्षेत्र विाखाली आिे . राष्ट्रीय विहिती
1988 िुसार पयावरण संतुलि, िैसर्गर्क वारर्ाचे संवर्गि व पहरस्स्ितीकीय सेवा अबाहर्त ठे वणे
याकरीता भौर्ोहलक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छाहदत असणे आवश्यक आिे . तद्वतच जैहवक
संसार्िांचे संवर्गि योग्यरीत्या िोण्याकरीता भौर्ोहलक क्षेत्राच्या 5 टक्के क्षेत्र संरहक्षत क्षेत्राखाली
असणे आवश्यक आिे.
मिाराष्ट्र र्ासिािे राज्यात 6 राष्ट्रीय उद्यािे, 48 अभयारण्ये व 4 संवर्गि क्षेत्रे अर्ा 58
संरहक्षत क्षेत्रांचे जाळे हिमाण केले आिे. त्यांचा हवस्तार 10068.42 चौ.हकमी (भौर्ोहलक क्षेत्राच्या
3.27 टक्के क्षेत्र) आिे. संरहक्षत क्षेत्राखालील क्षेत्र भौर्ोहलक क्षेत्राच्या 5 टक्क्यांपयंत आणण्यासाठी
आणखी बरेच क्षेत्र संरहक्षत क्षेत्राखाली असणे आवश्यक आिे , तिाहप हवकासात्मक कामांचा दबाब,
संरहक्षत क्षेत्रावरील वयजयजीवहवषयक तरतूदींमुळे स्िाहिक लोकांचा हवरोर् या कारणांमुळे मोठ्या
प्रमाणावर क्षेत्र संरहक्षत क्षेत्र म्िणूि अहर्सूहचत करणे अडचणीचे झाले आिे.
संरहक्षत क्षेत्रालर्तच्या विेतर खाजर्ी क्षेत्रात वयजयप्राण्यांकडू ि मिुष्ट्यिािी, पर्ुर्ि िािी,
पीक िािीच्या घटिा जास्त प्रमाणात िोत अस्यािे त्या क्षेत्रात मािव-वयजयजीव संघषाची तीव्रता
अहर्क आिे. सदर िुकसािीची भरपाई करण्यासाठी र्ासिाकडू ि आर्गिक सिाय्य हदले जाते . परंतु,
त्यालािी कािी मयादा आिेत. त्यासाठी या क्षेत्रातील खाजर्ी जमीि मालकांिा र्ेतीऐवजी इतर
हकफायतर्ीर पयायी जमीि वापर संर्ी उपलब्लर् करुि दे णे आवश्यक आिे. संरहक्षत क्षेत्रातील
वयजयप्राण्यांच्या साहिध्याचा फायदा घेऊि हिसर्ग पयगटिात स्िाहिकांिा सिभार्ी करुि घेण्यास वाव
आिे. हिसर्ग पयगटि माध्यमातूि उपजीहवकेचे सार्ि उपलब्लर् करुि हद्यास वि, वयजयजीव संवर्गि
तसेच जमीि मालकाचे हित साध्य करता येईल. त्यासाठी खाजर्ी जहमिीवर पारंपाहरक र्ेती ि
करता वाहिकीच्या दृष्ट्टीिे मित्वाची कामे जसे की िैसर्गर्क पुिरुत्पत्ती, कुरण हवकास यासारखी
वयजयजीव अहर्वासाच्या हवकासाची कामे घेण्यास प्रोत्साहित के्यास वयजयप्राणी अर्ा अहर्वासांकडे
आकृष्ट्ट िोतील. ह्या क्षेत्रात येणारे वयजयप्राणी पािण्यासाठी वयजयजीव (संरक्षण) अहर्हियम 1972 च्या
तरतूदींिा कोठे िी बार्ा ि येता पयगटकांसाठी िोड्याफार सुहवर्ा हिमाण के्यास संरहक्षत क्षेत्राबािेर
हिसर्ग पयगटिाचा सर्क्त पयाय हिमाण िोऊ र्कतो व र्ेतीचे उत्पि ि हमळा्यािे िोणाऱ्या आर्गिक
िुकसािाची भरपाई िोऊ र्केल. सदर हिसर्ग संवर्गिात वैयस्क्तकरीत्या िंकवा सामुहिक स्वरुपात
ग्रामस्िांिा सिभार्ी िोता येईल. सामुहिक हिसर्ग संवर्गि (Community Nature Conservancy) िी
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संक्पिा प्रायोहर्क तत्वावर राबवण्याची बाब र्ासिाच्या हवचारार्ीि िोती. सामुहिक हिसर्ग
संवर्गिाच्या माध्यमातूि संरहक्षत क्षेत्रालर्तच्या क्षेत्रात हिसर्ग संवर्गि व हिसर्ग पयगटिास प्रोत्सािि
दे ण्याकरीता खालीलप्रमाणे सवगसार्ारण मार्गदर्गक सूचिा हिर्गहमत करण्यात येत आिे तमार्गदर्गक सूचिा :खाजर्ी मालकीच्या जहमिी वयजयजीव अहर्वासासाठी वापरण्यास प्रोत्सािि
1. जमीि मालक वैयस्क्तक िंकवा सामुहिकरीत्या स्वखुर्ीिे आप्या जहमिीचा वापर वृक्ष
लार्वड / वैरण हवकास/ हिसर्ग संवर्गिाकरीता करु र्कतात व वयजयप्राण्यांिा संरक्षण व
खादय उपलब्लर् िोईल असा वयजयजीव पोषक अहर्वास हवकास करु र्कतात. मात्र वृक्ष
लार्वड करतािा फक्त स्िाहिक प्रजातीच लाव्या जातील.
2. राज्यातील व्याघ्र प्रक्प क्षेत्र संचालकांच्या अहर्िस्त व्याघ्र प्रक्प तसेच क्षेत्राव्यहतरीक्त
इतर अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यािालर्तच्या खाजर्ी जहमिीवर खाजर्ी कंपिी/कंपिी
समूि/कॉपोरेट सेक्टर हिसर्ग संवर्गि कामे करु र्कतील मात्र प्रहतष्ट्ठािाच्या स्वत:च्या
हिर्ीतूि त्यांिा अिग सिाय्य िवे अस्यास त्यांिा स्िाहिक व्यस्क्तर्ी भार्ीदारी करणे तसेच
ह्यातूि हिमाण िोणारा 80 % रोजर्ार स्िाहिकांिा उपलब्लर् करुि द्यावा लार्ेल.
3. स्िाहिक िंकवा स्िाहिकांर्ी भार्ीदारी असणाऱ्या हिसर्ग संवर्गि व्यवस्िापिाकरीता व्याघ्र
प्रक्प क्षेत्रात प्रवेर्ासाठी असणाऱ्या कोट्यातूि कमाल 10% पयंत एकहत्रत कोटा राखूि
ठे वता येईल.
4. वयजयप्राण्यांचा अहर्वास हवकहसत करतांिा िैसर्गर्क पाण्याचा स्त्रोत उपलब्लर् अस्यास त्याचे
जति करावे. हपण्याच्या पाण्याची टं चाई अस्यास िैसर्गर्क स्रोत तयार करता येतील.
5. सदर क्षेत्रात वयजयजीवांचा वावर िैसर्गर्क पध्दतीिे िोण्याकरीता उहचत व्यवस्िापि करणे
आवश्यक आिे. परंतु कृहत्रम कायगवािी जसे की आहमष ठे वणे, चाटण तयार करणे (Bait, salt
licks) ह्यास मिाई रािील.
6. व्याघ्र प्रक्पाच्या बफर क्षेत्रात िंकवा त्या बािेरील प्रादे हर्क विक्षेत्रातील सद्यस्स्ितील
हिसर्ग पायवाटा िंकवा रस्त्यावरुि पयगटकांिा िेण्यास हिसर्ग व्यवस्िापिास मुभा रािील.
मात्र िव्यािे पायवाटा िंकवा रस्ते तयार करण्यास मिाई रािील.
7. पहरस्स्ितीकीय हवकास कायगक्रम, डॉ.श्यामाप्रसाद मुखजी जि वि हवकास योजिा व हिसर्ग
पयगटि हवकास कायगक्रमातंर्गत लाभािी हिवड करतांिा हिसर्ग संवर्गि करणाऱ्या स्िाहिक
लोकांिा प्रार्ायजय दे ण्यात येईल.
पृष्ट्ठ 6 पैकी 2
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पयगटि व हिवास सुहवर्ा
8.

हिवास व हिसर्ग पयगटि सुहवर्ांकरीता हवहित पध्दतीिुसार प्रचहलत हियमािुसार संबंहर्त
यंत्रणांची परवािर्ी घेणे आवश्यक रािील. हिसर्ग संवर्गि क्षेत्रातील फक्त इमारती असले्या
मयाहदत क्षेत्राला जाळीचे ( chain link) कंु पण करता येईल, मात्र इतर क्षेत्र वयजयजीवांच्या
संचारासाठी मोकळे ठे वावे.

9.

सवग सांडपाणी प्रहक्रया करुि विीकरणासाठी वापरणे अहिवायग रािील. सवग ओला कचरा,
टाकाऊ खाद्य पदािांची हव्िेवाट लावण्यासाठी कंपोस्स्टर् करणे अहिवायग रािील. तसेच
सवग प्लास्स्टकचा पुिवापर (recycling) करणे अहिवायग रािील.

वयजयजीव सुरहक्षततेसाठी घ्यावयाची काळजी
10. हिसर्ग संवर्गि क्षेत्रात वयजयजीवांिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या िािी पोिचवणारे कोणतेिी कृत्य
करणे मिाई रािील.
11. वयजयजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 व अिुषंहर्क इतर कायद्यांच्या तरतूदींचा भंर् िोणाऱ्या
कोणत्यािी कृत्यास सदर क्षेत्राचे मालक वा व्यवस्िापि करणारे त्यांचे प्रहतहिर्ी जबाबदार
राितील. वयजयजीव हर्कार / मृत्यु प्रकरणाबाबत ते तातडीिे जवळच्या वन्यजीव अहर्कायांिा सूचिा दे तील.
12. हिसर्ग संवर्गि क्षेत्रात मांसभक्षी वयजयप्राण्यांचा संचार िोत अस्याचे समज्यािंतर संबंहर्त
व्यवस्िापकांिी त्याबाबत िजीकच्या वयजयजीव कमगचा-यास / अहर्का-यास दर आठवड्याला
माहिती दे णे उहचत रािील.
13. हिसर्ग संवर्गि क्षेत्रात हदवसा िंकवा रात्री िोणा-या मािवी िस्तक्षेपामुळे वयजयप्राण्यांच्या
संचारात बार्ा हिमाण िोणार िािी याची दक्षता घेणे आवश्यक आिे.
14. हिसर्ग संवर्गि क्षेत्रात वयजयप्राण्यांचे संचाराहवषयी तसेच मेले्या वयजयजीव िंकवा मारले्या
पाळीव जिावरांवर येणाऱ्या वयजयप्राण्यांचे कॅमेरा रॅप िंकवा सीसीटीद्वारे संहियंत्रण करावयाचे
झा्यास त्याचा वयजयजीवांिा त्रास िोईल िंकवा त्यांिा र्ोका पोचणार िािी ह्याची खबरदारी
घेणे आवश्यक रािील. तसेच असे संहियंत्रण करावयाचे अस्यास त्याची लेखी सूचिा
िजीकच्या संबंहर्त वयजयजीव व्यवस्िापकांिा दे णे बंर्िकारक रािील.
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आर्गिक बाबी हवषयक तरतूद
15. राज्यातील व्याघ्र संवर्गि प्रहतष्ट्ठाि आप्या कायगक्षेत्रात िंकवा क्षेत्र संचालक यांचे अहर्िस्त
इतर अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यािालर्तच्या खाजर्ी जहमिीवर हिसर्ग संवर्गि कामे
करण्यासाठी दे णर्ी प्राप्त झा्यास क्षेत्र संचालक स्स्वकार करु र्कतील. मात्र िी बाब व्याघ्र
संवर्गि प्रहतष्ट्ठािाच्या हियामक मंडळाच्या आर्ामी बैठकीत मंडळाच्या हिदर्गिास आणली
जाईल. दे णर्ीचा स्रोत हवदे र्ी अस्यास ती स्स्वकारतािा हियमािुसार सवग परवािग्या घेणे
आवश्यक रािील, तसेच FCRA मार्दग र्गक सूचिांिुसार कायगवािी करणे आवश्यक रािील.
ज्या व्यक्ती/संस्िेहवरुध्द वि वा वयजयजीव हवषयक र्ुयजिा हसध्द झाला असेल अर्ा
व्यक्ती/संस्िांकडू ि दे णर्ी घेण्यात येऊ िये.
16.

क्षेत्र संचालक हिसर्ग संवर्गि व हिसर्ग पयगटि हवकासासाठी हवहित कामे प्रहतष्ट्ठािाच्या
वार्गषक अिगसंक्पात समाहवष्ट्ट करुि मंजूरी प्राप्त करुि दे णर्ीचा हवहियोर् करुि
कायगक्रमाची अंमलबजावणी करु र्कतील.

17. क्षेत्र संचालक र्क्यतोवर वषाच्या सुरवातीस वषगभरात हमळणाऱ्या संभाव्य दे णर्ी रक्कम
हवचारात घेऊि वषगभराचे हियोजि करतील व त्याचा आराखड्यात समावेर् करुि व्याघ्र
संवर्गि प्रहतष्ट्ठाि हियामक मंडळाची मायजयता घेतील. मात्र वषाच्या मध्यावर्ीत कािी दे णर्ी
हमळा्यास त्याचा स्स्वकार करुि मार्गदर्गक सूचिांचा अवलंब करुि त्याचा हवहियोर्
करतील व त्याबाबत हियामक मंडळाच्या आर्ामी बैठकीत िोंद घेतली जाईल.
18.

व्याघ्र प्रहतष्ट्ठािाच्या उत्पिातूि हमळणाऱ्या हिर्ीचा हवहियोर् फक्त स्िाहिकांिाच

प्रोत्साििपर रक्कम दे ण्याकरता केला जाईल. मात्र हिसर्ग संवर्गिासाठीच व्याघ्र संवर्गि
प्रहतष्ट्ठािाला हमळाले्या दे णर्ी रकमेचा हवहियोर् करायला िे बंर्ि रािणार िािी.
19.स्िाहिकांिा व्याघ्र प्रहतष्ट्ठािाकडू ि अिग सिाय्य िवे अस्यास त्यांिा ह्या र्ासि
पहरपत्रकातील मार्गदर्गक सूचिा मायजय अस्याबाबत क्षेत्र संचालक ह्यांच्यार्ी करारिामा
करणे बंर्िकारक रािील. सदर करारिाम्यास क्षेत्र संचालक मायजयता दे तील.
20. क्षेत्र संचालक संबंहर्त जमीि मालक/ समूिाला त्या जहमिीतूि हमळणाऱ्या र्ेतीच्या
उत्पिासंदभात सदर क्षेत्राची मार्ील तीि वषांची उत्पादकता, प्रचहलत बाजारभावाबाबत
कृहष हवभार्ाकडू ि माहिती घेऊि प्रहत िेक्टरी अपेहक्षत उत्पिाचा अंदाज घेतील. त्यािुसार
जमीि मालक/ समूिािे हिसर्ग संवर्गिासाठी र्ेतीचा त्यार् के्यािे िोणाऱ्या िुकसािीपोटी
दु प्पट प्रोत्सािि रक्कम मंजूर करु र्कतील. सदर रक्कम दरवषी दे ता येईल िंकवा एक
हवहर्ष्ट्ट रक्कम र्ुंतवूि (Annuity) त्याच्या व्याजातूि िी भरपाई करता येईल. दिा वषापयंत
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यर्स्वीरीत्या अंमलबजावणी के्यास संबंहर्त जमीि कायम वयजयजीव अहर्वासासाठी
उपलब्लर् रािील ह्या अटीवर िी ठे व रक्कम संबंहर्त जमीि मालकास दे ता येईल.
21. व्याघ्र संवर्गि प्रहतष्ट्ठाि हियामक मंडळ हिसर्ग संवर्गि कायगक्रमात सिभार्ी झाले्या जमीि
मालक/ समूिाच्या कामहर्रीचा दरवषी आढावा घेतील.
22. क्षेत्र संचालक सदर कायगक्रमाच्या कामहर्रीबाबत हव्ेषणात्मक अिवाल तयार करुि
व्याघ्र संवर्गि प्रहतष्ट्ठाि हियामक मंडळाच्या बैठकीपुढे सादर करतील.
23. प्रर्ाि मुख्य विसंरक्षक (वयजयजीव) हिसर्ग संवर्गि कायगक्रमाच्या अंमलबजावणीचा
हियमीतपणे आढावा घेऊि र्ासिास त्रैमाहसक अिवाल सादर करतील.
सदर र्ासि पहरपत्रक मिाराष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्लर् करण्यात आले असूि त्याचा संकेताक 201510211505144519 असा आिे . िा आदे र्
हडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांहकत करुि काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ािुसार व िावािे,

APTE ARVIND
SHANKAR
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(अरिंवद आपटे )
हवर्ेष कायग अहर्कारी
मिसूल व वि हवभार्.
प्रहतहलपी माहिती व उहचत कायगवािीसाठी :1. मा.मुख्यमंत्री, मिाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रर्ाि सहचव.
2. मा.मंत्री (विे), मिाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजर्ी सहचव.
3. मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
4. अपर मुख्य सहचव, हवत्त हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
5. अपर मुख्य सहचव, हियोजि हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
6. अपर मुख्य सहचव (कृषी), कृषी व पदु म हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
7. प्रर्ाि सहचव (मिसूल), मंत्रालय, मुंबई.
8. सहचव (मदत व पुिवगसि), मिसूल व वि हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
9. मिासंचालक, माहिती व प्रहसध्दी मिासंचालिालय, मंत्रालय, मुंबई.
10. प्रर्ाि मुख्य विसंरक्षक (वि बल प्रमुख), मिाराष्ट्र राज्य, िार्पूर.
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11. प्रर्ाि मुख्य विसंरक्षक (वयजयजीव), मिाराष्ट्र राज्य, िार्पूर.
12. अपर प्रर्ाि मुख्य विसंरक्षक (वयजयजीव), पहिम, मुंबई/ पूवग िार्पूर/ िाहर्क
13. मुख्य वि संरक्षक व क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंर्ारी/मेळघाट/पेंच/सह्याद्री व्याघ्र प्रक्प
14.मुख्य विसंरक्षक (प्रादे हर्क)¸ सवग
15.मुख्य विसंरक्षक (वयजयजीव), पुणे
16. वि संरक्षक व क्षेत्र संचालक, िवेर्ाव-िार्हझरा व्याघ्र प्रक्प
17.विसंरक्षक (वयजयजीव) िाहर्क/ठाणे
18.उप विसंरक्षक (प्रादे हर्क), सवग
19.उपविविसंरक्षक (वयजयजीव),
20. मिालेखापाल-1/2 (लेखा परीक्षा /लेखा व अिुज्ञय
े ता), मिाराष्ट्र राज्य , मुंबई / िार्पूर
21. कृषी, पर्ुसंवर्गि, दु ग्र्हवकास व मत्स्यव्यवसाय हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
22.प्रहसध्दी व माहिती अहर्कारी (विे), मिाराष्ट्र राज्य, िार्पूर
23.वि कक्षातील सवग कायासिे, मिसूल व वि हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
24.हिवड िस्ती, फ-1 कायासि, मिसूल व वि हवभार्, मंत्रालय, मुंबई.
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