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महाराष्ट्र  जीन बँक प्रकल्प 
स्थानिक आनि लुप्त होत चाललेले प्रािी, निके, सागरी आनि जैनिक प्रजाती ींचे सींिर्धि करण्यासाठी महाराष्ट्र ािे जिुक बँक 

प्रकल्प स्थािि करण्याचा नििधय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र  जीि बँक प्रकल्प’ सात निषयाींिर काम करेल – सागरी, िीक, 

िशुिैद्यकीय, गोडे िािी, गिताळ जैिनिनिर्ता, िि हक्क के्षत्राचे सींरक्षि आनि व्यिस्थािि आनि जींगलाींचे िुिरुत्पादि. 

सात लक्ष कें द्रित के्षते्र 

‘महाराष्ट्र  जीि बँक प्रकल्प’ सात थीमिर काम करेल: 

1. सागरी जैिनिनिर्ता 

2. स्थानिक िीक/नबयािे िाि 

3. देशी गुराींच्या जाती 

4. गोड्या िाण्यातील जैिनिनिर्ता 

5. गिताळ प्रदेश, स्क्रबलँड आनि प्रािी चरिारी जमीि जैिनिनिर्ता 

6. ििहक्काखालील के्षत्राींसाठी सींरक्षि आनि व्यिस्थािि योजिा 

7. ििके्षत्राींचे िुिरुज्जीिि. 

प्रकल्प कोण राबवणार? 

• हा प्रकल्प महाराष्ट्र  राज्य जैिनिनिर्ता मींडळ (MSBB) द्वारे राबनिण्यात येईल आनि मुख्य सनचि आनि प्रर्ाि सनचि 

(ििे) याींच्या अनर्ित्याखालील सनमत्याींिर देखरेख ठेिली जाईल. 

• दुनमधळ आनि र्ोक्यात असलेल्या सागरी प्रजाती ींचे दस्तऐिजीकरि आनि सींिर्धि करण्यासाठी MSBB िॅशिल 

इन्स्टिटू्यट ऑफ ओशिोग्राफी (NIO) गोिा सारख्या सींस्थाींशी समन्वय सारे्ल. 

महाराष्ट्र ातील प्रद्रसद्ध स्थाद्रनक प्रजाती 

• गुराींच्या प्रजाती: िर्ाध, उत्तर महाराष्ट्र  आनि मराठिाड्यात अिुक्रमे गिळाऊ, डाींगी आनि कीं र्ारी गायी आढळतात. 

• उस्मािाबादी जातीच्या शेळ्या 

• िींढरिुरी मै्हस. 

प्रकल्पाांतर्गत प्रमुख उपक्रम 

• स्वदेशी ज्ञाि सींसार्िाींचा िािर केला जाईल. 

• प्रजाती आनि स्थानिक समुदायाींचे ज्ञाि चाींगले दस्तऐिजीकरि केले जाईल. 

• अिुिाींनशक आनि आन्स्टिक िमुिे सींरनक्षत केले जातील आनि त्याींच्या प्रजििकत्याांिा आर्ार नदला जाईल. 

• िीक जैिनिनिर्ता नटकिण्यासाठी सरकार जीिोम िाहकाींिा प्रोत्साहि देईल जे स्थानिक िीक जाती ींच्या नबयाींचे 

सींरक्षि करतात आनि नबयािे बँक तयार करतात. 

सवग स्पर्ागत्मक परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे  

• महाराष्ट्र ाची राजर्ािी: मुींबई; 

• महाराष्ट्र ाचे राज्यिाल: भगतनसींग कोश्यारी; 

• महाराष्ट्र ाचे मुख्यमींत्री: उद्धि ठाकरे. 
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नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) 

• NIO ही िैज्ञानिक आनि औद्योनगक सींशोर्ि िररषद (CSIR), ििी नदल्लीच्या ३७ घटक प्रयोगशाळाींिैकी एक आहे. 

त्याची स्थाििा 1966 मधे्य झाली. ही एक बहु-निषय सागरी सींशोर्ि सींस्था आहे. प्रमुख सींशोर्ि के्षत्राींमधे्य 

समुद्रशास्त्राच्या चार िारींिाररक शाखाींचा समािेश होतो - जैनिक, रासायनिक, भूिैज्ञानिक/भूभौनतक आनि भौनतक 

- तसेच महासागर अनभयाींनत्रकी, सागरी उिकरिे आनि सागरी िुरातत्वशास्त्र. 

नॅशनल जीन बँक ऑफ इां द्रिया 

• नबयािीं, ििस्पनतजन्य प्रसार, नटशू्य/सेल सींसृ्कती, गभध, युग्मक इत्यादी स्वरूिात जमधप्लाझ्म सींकलिाचा राष्ट्र ीय िारसा 

जिण्यासाठी िॅशिल बु्यरो ऑफ प्लाींट जेिेनटक ररसोसेस (एिबीिीजीआर) या सींस्थेिे इींनडयि िॅशिल जीि बँकची 

स्थाििा केली आहे. िॅशिल जीि बँक सुमारे दहा लाख जमधप्लाझम नबयािाींच्या स्वरूिात जति करू शकते. 

नॅशनल बु्यरो ऑफ प्ाांट जेनेद्रटक ररसोसेस (NBPGR) 

• िॅशिल बु्यरो ऑफ प्लाींट जेिेनटक ररसोसेस (NBPGR) ची स्थाििा 1976 मधे्य अन्न आनि शेतीसाठी आनि सींबींनर्त 

सींशोर्ि आनि मािि सींसार्ि निकास करण्यासाठी ििस्पती अिुिाींनशक सींसार्िाींचे व्यिस्थािि (PGR) 

करण्यासाठी राष्ट्र ीय स्तरािर िोडल एजन्सी म्हिूि करण्यात आली. 
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