Format-II (A)
Declaration regarding possession/propagation/studies/research on ‘Threatened Species
of Assam’ under section-37 of Biological Diversity Act 2002
1. Details of the Individual/Organization

2.

3.

4.
5.
6.
7.

a. Name
b. Permanent address (with phone number, email etc)
c. Profile of the organisation (personal profile in case the applicant is an
individual)
d. Nature of business
e. Turnover of the organization (in Rs……..)
Details of the Threatened Species to be declared
a. Name of the Species
b. Local Name
c. Scientific Name
d. Quantity /number in possession/ in access
e. Photographic support of possession along with proof of date.
f. Location/s of possession/access
Purpose of possession/access/propagation
a. For study/research
b. For commercial purpose
c. Others, if any, specify
Activities carried out so far
Publications, if any, in popular scientific journals (Give details)
Commercial gains, if any, acrued so far (Amount earned during last three financial
years i.e. 1015-16, 2016-17 & 2017-18)
If engaged in a study/propagation supported by extenal funding agency (Other than
national government funding agencies), the details thereof

Date:
Place:

Name:
Signature

The declaration along with complete format must be submitted to the Assam State
Biodiversity Board, Aranya Bhawan, 2 nd floor, Panjabari, Guwahati-37, latest by 31st
December 2018.

In the event that no declaration has been made by 31 st December 2018 regarding
possession of any of the ‘Threatened Species’, the possession thereof shall be deemed illegal and
the possessor shall be liable to be prosecuted under relevant sections of the Biological Diversity Act
and Rules.

প্ৰপত্ৰ-২ (ক)
জৈৱবৈচিত্ৰয আইন ২০০২ৰ ৩৭ নং ধাৰা অনু সচৰ ‘অসমৰ ভাৈুচকগ্ৰস্ত প্ৰৈাচি’ৰ অচধকাৰী
হ াৱা/ৈংশৈৃ চি/অধযয়ন/গৱৱষণা সম্পৱকে হ াষণা
১. ৈযচি/সংস্থাৰ চৈৱৰণ
ক) নাম
খ) স্থায়ী চিকনা (হ ান নং, ইৱমইল স )
গ) সংস্থাৰ িথ্যৰ প্ৰ াইল (যচিৱ আৱৈিনকাৰী এৈন ৈযচি, হিৱে চনৈা ৈযচিগি িমূ ৱ াকা)
) কামৰ ধৰণ
ঙ) সংস্থাৰ ৈছচৰ আয় ( কা ………………………………………………………….)
২. হ াষণা কচৰৈলগীয়া ভাৈুচকগ্ৰস্ত প্ৰৈাচিৰ চৈৱৰণ
ক) প্ৰৈাচিৰ নাম
খ) স্থানীয় নাম
গ) জৈজ্ঞাচনক নাম
) ািি থ্কা/সু লভ জ থ্কা প্ৰৈাচিৰ সংখযা/পচৰমাণ
ঙ) িাচৰখৰ প্ৰমাণ স

ািি থ্কা প্ৰৈাচিৰ আৱলাকচিত্ৰ যু ি িথ্য

ি) থ্কা স্থান ৈা সংগ্ৰ ৱযাগয স্থানৰ িথ্য
৩. সংগ্ৰ ি থ্কা/সু লভিা/ৈংশৈৃ চিৰ উৱেশয
ক) অধযয়ন/গৱৱষণাৰ ৈাৱৈ
খ) ৈযৱসাচয়ক কাৰণ
গ) অনযানয, যচি আৱছ
৪. ৈিেমানবলৱক ািি হলাৱা কাযেযসূ িী
৫. ৈনচপ্ৰয় জৈজ্ঞাচনক পচত্ৰকাি প্ৰকাচশি হলখা, যচি আৱছ (িথ্য চিয়ক)
৬. ৈযৱসাচয়ক লাভালাভ, যচিৱ আৱছ ( চৈগি চিচন া চৈত্তীয় ৈষেি, অথ্োৎ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ আৰু ২০১৭১৮ ি আয় কৰা ৰাচশৰ পচৰমান)
৭. চৈৱিশী চৈত্তীয় সা াযযপ্ৰিানকাৰী সংস্থাৰ (িৰকাৰী চৈত্তীয় সা াযযপ্ৰিানকাৰী সংস্থা ৈাচ ৱৰ) পৰা হপাৱা সা াযযৱৰ
এৱন প্ৰৈাচিৰ অধযয়ন/ৈংশৈৃ চিৰ কামি ৈচিি ’হল, িাৰ সম্পূ ণে চৈৱৰণ চিয়ক।

িাং:

নাম:

স্থান:

ি ী

সম্পূ ণবে ক পূ ৰণ কৰা প্ৰপত্ৰখন অসম ৰাচৈযক জৈৱবৈচিত্ৰয পচৰষি, অৰণয ভৱন, চিিীয় ম লা, পাঞ্জাৈাৰী,
গুৱা া ী-৩৭ – এই চিকনাি হপাৱাবক ৩১ চিৱিম্বৰ, ২০১৮ ৰ চভিৰি হপ্ৰৰণ কৰক।

৩১ চিৱিম্বৰ , ২০১৮ৰ পূ ৱৱে ‘এই ভাৈুচকগ্ৰস্ত প্ৰৈাচিসমূ ’ ািি থ্কা সম্পৱকে হকাৱনা হ াণণা ৈমা চনচিৱল, উি
সংগ্ৰ ৈা মাচকলানাক হৈ আইনী ৈুচল হ াষণা কৰা ’ৈ আৰু এৱন সামগ্ৰী ািি থ্কা ৈযচি ৈা সংস্থাক জৈৱবৈচিত্ৰয
আইন আৰু চৈচধৰ সংচিষ্ট ধাৰা অনু যায়ী শাচস্ত প্ৰিান কৰা ’ৈ।

