
मा.राष्ट्रीय हररत न् यायाररणर , परिम झोन, पु े 
याांच्या समोरील अर्ज क्र.१३५ (रिएचसी)/ २०१३ (श्रीमती 
शोभा फड वीस रवरुध् द महाराष्ट् र शासन व )तर) या 
प्रणर ात मा.न्यायाररणर ाच्या रदनाांण ३.१२.२०१५ 
रोर्ीचे आदेशानुसार णायजवाहीबाबत.. 

 

  महाराष्ट् र शासन 
महसूल व वन रवभाग 

शासन पररपत्रण क्र.- एस-३०/२०१५/प्र.क्र.४३६/भाग-१/फ-३ 
मादाम णामा रोड, हुतात्मा रार्गुरु चौण, 

मांत्रालय, मुांबई ४०००३२ 
रदनाांण : 16 रडसेंबर, २०१५ 

पररपत्रण 
मा.सवोच् च न् यायालयामरील ररि यारचणा क्रमाांण २०२/१९९५ मध्ये रदनाांण १२.१२.१९९६ 

रोर्ीच् या आदेशाप्रमा े “वन” या सांज्ञचे् या श दणोशातील अ्थापप्रमा े रा् यातील वनसदृश् य ्ते्र 
(आईडेन्िीफाईड फॉरेस्ि) ओळखून यादी तयार णरण् यासा ी रा् य शासनाने पत्र क्रमाांण िीआरएस-
१०९६/प्र.क्र.४१०/फ-६, रदनाांण १०.०१.१९९७ अन् वये प्ररान मुख् य वन सांर्ण, महाराष्ट् र रा् य याांच् या 
अध् य्तेखाली सरमती रनयु् त णेली होती. तसेच रर्् हास् तरावर रर्् हाररणारी याांच् या अध्य्तेखाली 
सांबांररत उप वनसांर्ण व भरूम अरभलेख रवभागातील अररणारी याांची सरमती वनसदृश् य र्रमनीची 
यादी तयार णरण् यासा ी रनयु् त णरण् यात आली होती. त् यानुसार सवज रर्् हाररणा-याांनी सादर 
णेलेली मारहती सांणरलत णरुन रर्् हारनहाय तपशील मा.सवोच् च न् यायालयास रा्य शासनाणडून 
रदनाांण २०.०८.१९९७ रोर्ीच् या प्ररतज्ञापत्रावारारे सादर णरण् यात आली होती. त् यानांतर शासनपत्र 
क्रमाांण एस-३०/२००६/प्र.क्र.४३६/फ-३, रदनाांण १.०८.२००६ अन् वये वनसदृश् य र्रमनींची यादी पुन् हा 
पडताळ ी णरण् याबाबत रर्् हास् तरीय सरमतींना सूचना देण्यात आ्या होत्या. रर््हाररणा-याांनी 
तयार णेल्ेया सुराररत यादीवरुन रा् यातील वनसदृश् य ्ते्राची सुरारीत मारहती मा.सवोच् च 
न् यायालयाच् या णें द्रीय सश् तता सरमतीणडे रदनाांण २.०६.२००८ रोर्ी प्ररतज्ञापत्रावारारे सादर णरण् यात 
आली आहे.  सदर यादीत सावजर्रनण व खार्गी मालणीच्या वनसदृश्य र्रमनीचा समावशे आहे. 
२. मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खांडपी  याांच ेसमोर ररि यारचणा क्र.१२७७/२००० (श्रीमती शोभा 
फड वीस रवरुद्ध महाराष्ट् र शासन व )तर) मध्ये वन सांर्  व सांवरजन बाबत अनेण मुेे  उपिस््त 
णरण्यात आले होते.  मा.उच्च न्यायालय याांनी सदर यारचणा रदनाांण 2.05.2013 च्या आदेशान्वये 
मा.राष्ट्रीय हररत न् यायाररणर  याांचणेडे हस्ताांतररत णेली. मा.न् यायाररणर ासमोर सदर प्रणर ास 
अर्ज क्र.१३५ (रिएचसी) /२०१३ (श्रीमती शोभा फड वीस रवरुद्ध महाराष्ट् र शासन व )तर) अस े
अनुक्रमाांण देण्यात आले.  सदर अर्थापमध्ये मा.राष्ट्रीय हररत न् यायाररणर , परिम झोन, पु े याांनी 
रदनाांण ३.१२.२०१५ रोर्ी खालीलप्रमा े आदेश रदल े आहेत (आदेशाची प्रत 
www.greentribunal.gov.in/Writereaddata/Downloads/135(THC)-2013(WZ)OA-03-12-

2015.pdf या सांणेतस््ळावर उपलर आहे): 
 

“By way of ad-interim relief, we direct that Chief Secretary of State of 
Maharashtra shall issue instructions to all the Collectors of all the Districts, in the 
State of Maharashtra or the other competent authorities concerned, to restrain 
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themselves from issuing of any permission to convert the land use, at such 
identified private forest areas, specifically by felling trees and using of agricultural 
land for commercial purpose until further orders without justification, viz. urgent 
necessity of establishment of any essential industries or infrastructure project, 
which may be vetted from the competent authority and be put forth for approval of 
the National Green Tribunal without any delay through concerned Divisional 
Commissioner which we shall consider immediately, as far as possible, within a 
day or two, depending upon bonafides and need-based requirement of such 
connotation of the land use.” 

 

३. मा.राष्ट्रीय हररत न् यायाररणर  परिम झोन, पु े याांचे उपरो् त आदेशास अनुसरुन “वन” या 
सांज्ञते ये ा-या रा् यातील खार्गी तसेच सावजर्रनण र्रमनींवरील वनसदृश् य ्ते्राच् या 
(आईडेन्िीफाईड फॉरेस्ि) पररर्  (preservation) च्या दृष्ट्िीने खालीलप्रमा े रनदेश देण्यात येत 
आहेत;  
अ. मा.सवोच्च न्यायालय याांचे णेन्द्रीय सश्तता सरमती पुढे रदनाांण २.०६.२००८ रोर्ीच्या 

प्ररतज्ञापत्रावारारे सादर णेलेली “वनसदृश्य” (आईडेन्िीफाईड फॉरेस्ि) ्ते्राचे वनेत्तर 
प्रयोर्नाणररता वापर णरण् यास आदेश णाढण्यापूवी णें द्र शासनाची पूवज परवानगी आवश् यण 
अस् यामुळे अशा खार्गी तसेच सावजर्रनण र्रमनीवरील वनसदृश्य ्ते्राच्या वापरात बदल 
णर े (अणृषण वापरासा ी परवानगी दे े, मांरू्र व्यवस््ापन आराखडा व्यरतरर्त वृ्तोडी 
मान्य णर े व या स् वरुपाचे अन्य) बाबत णो तेही आदेश वन (सांवरजन) अरररनयम, १९८० खाली 
पूवज परवानगीरशवाय स्म प्राररणा-याांनी णाढू नयेत. वरील प्रणारचे आदेश णो त्या ही प्रणर ी 
णाढण्यापूवी सांबांरीत अररणा-याांनी “वनसदृश्य ्ते्राच ेडािाबेस” तपासून घ्यावते.  

ब) “वनसदृश्य” (आईडेन्िीफाईड फॉरेस्ि) ्ते्रातील वृ्तोड प्रणर ी परवानगी वन (सांवरजन) 
अरररनयम, १९८० खाली मान्य व् यवस् ् ापन आराखडयातील तरतूदी प्रमा ेच णर े बांरनणारण 
आहे.  

ण) मा.राष्ट्रीय हररत न् यायाररणर , परिम झोन, पु े याांचे आदेशाप्रमा े णाही अपररहायज णार ाने 
र्र अस े “वनसदृश्य” (आईडेन्िीफॉईड फॉरेस्ि) ्ते्र उद्योग-रांरे कणवा रवणासात् मण 
प्रण् पासा ी वळती णर े आवश् यण असेल, तर तसे आदेश णाढण्यापूवी वन (सांवरजन) 
अरररनयम, १९८० च् या तरतूदीनुसार णें द्र शासनाची पूवज परवानगी तेत्यानांतर आवश् यणतेचे व 
रनणडीचे पुरेसे सम ज्न देवून रवभागीय आयु् ताांचे माफज त मा.राष्ट्रीय हररत न्यायाररणर , परिम 
झोन, पु े याांची मांरू्री तेण्यास् तव अर्ज सादर णरण्याची द्ता तेण्यात यावी. 

४. मा.राष्ट् रीय हररत न् यायाररणर , परिम झोन, पु े याांच् या उपरो् त आदेशाचे सवज सांबांररताांनी 
णोिेणोरप े पालन णराव.े सदर आदेशाचा अवमान हो ार नाही, याची द्ता घ्यावी. याव्यरतरर्त 
लागू असलेले सवज रनयम व मागजदशजण सूचना य्ावत राहतील.  
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सदर शासन पररपत्रण महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांणेतस््ळावर 
उपलर णरण्यात आला असून त्याचा सांणेताांण 201512161336017719 असा आहे. हे शासन 
पररपत्रण रडर्ीिल स्वा्रीने सा्ाांरणत णरुन णाढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट् राचे रा् यपाल याांचे आदेशानुसार व नावाने. 
 
 

 
                          ( स् वा. रश. ्रत्रय ) 
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११. उपरवभागीय अररणारी (सवज) 
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