
आतंररा���य कांदळवन �दन २६/०७/२०२१

कांदळवन ��त�ठान परु�कार २०२१

यनेु�को ने २०१५ म�ये कांदळवन पर�सं�थे�या सवंध�नासाठ�
अतंररा���य कांदळवन �दन �हणनू २६ जलुै हा �दवस �नवडला आ�ण तो
दरवष� कांदळवनाचे �व�वध पलैू दाखवत साजरा केला जातो. कांदळवन
पर�सं�थेचे मह�व ‘एक अन�य, �वशषे आ�ण सरु��त पया�वरणीय य�ंणा’
�हणनू ��था�पत करणे व �यांचे शा�वत �यव�थापन, सवंध�न आ�ण
उपयोगांसाठ��या उपायांना �ो�साहन देणे हे उ�द��ट आहे.

महारा��ात २०१२ पासनू, महारा�� वन �वभागाची �वशषे शाखा,
कांदळवन क�, रा�यातील कांदळवन पर�सं�थेचे सरं�ण व सवंध�नासाठ�
प�र�मपवू�क काम कर�त आहे. रा�यातील खारफुट��या �भावी सवंध�नासाठ�
कांदळवन क� आ�ण कांदळवन ��त�ठान �वशषेत: मुबंई व �या�या
उपनगरांम�ये �व�वध उपाययोजना राबवत आहेत. तसेच कांदळवन आ�ण खाडी

प�रस�ंथेम�ये शा�वत उपजी�वका उप�म राब�व�यासाठ�ह� काय��म स�ु केले
आहेत.

गे�या काह� वषा�म�ये कांदळवन क� आ�ण कांदळवन ��त�ठानाने
महारा��ात कांदळवन व सागर� जीव संवध�नासाठ� यश�वी�र�या �व�वध
उप�म राबवणा�या अ�धकार�/कम�चार� आ�ण इतर समदुाय सद�यांची एक
मोठ� ट�म तयार केल� आहे. २६/०७/२०२१ अतंररा���य कांदळवन �दना�न�म�,

कांदळवन क� आ�ण कांदळवन ��त�ठानाचे कांदळवन आ�ण सागर�
जवै�व�वधता सवंध�नात मह�वपणू� भ�ूमका बजावल� आहे अ�या �नवडक



कम�चार�, बचतगट आ�ण �वयसेंवकांचा स�कार कर�यासाठ� “कांदळवन
परु�कार २०२१” आयोिजत कर�याचा �नण�य घेतला.

हा परु�कार सोहळा �कनारप�ट� व सागर� जवै�व�वधता क� �, ऐरोल� येथे
आयोिजत कर�यात आला. या काय��मासाठ� �ी. �नतीन काकोडकर, �नव�ृ
�धान म�ुय वनसरं�क (व�यजीव), महारा�� रा�य हे �मखु पाहुणे �हणनू
उपि�थत होत.े काय��मास उपि�थत इतर मा�यवर �ी. सनुील �लमये, �धान
म�ुय वनसरं�क (व�यजीव), महारा�� रा�य, �ी. वीर�� �तवार�, अपर �धान
म�ुय वन संर�क, कांदळवन क� तथा काय�कार� संचालक कांदळवन
��त�ठान, डॉ. �बवाश पांडव, सचंालक, बीएनएचएस, �ी. जी. मा�लकाजू�न,

वनसरं�क आ�ण सचंालक, संजय गांधी रा���य उ�यान, �ीमती नीनू
सोमराज, उप वनसरं�क, कांदळवन क� तथा सह सचंालक, कांदळवन
��त�ठान, आ�ण �ी. आदश� रे�डी, �वभागीय वन अ�धकार�, मुबंई कांदळवन
सधंारण घटक उपि�थत होत.े काह� �नवडक आम�ं�त आ�ण इतर सहभागी
ऑनलाइन मोड�वारे या काय��माम�ये सामील झाले.

काय��मादर�यान पढु�ल परु�कार दे�यात आले (�वजे�यांना
�म�ृत�च�ह, �माणप� व रोख र�कम दे�यात आल�):
उ�म काय� करणारे बचत गट:

Ø�थम परु�कारः साई �वामी श�ती बचत गट, हाडी, �सधंदुगु� िज�हा (�.

१,००,०००/- रोख पा�रतो�षक)

(िजताडा आ�ण काळंु�ा मासा �पजंरा पालन उपजी�वका उप�म
यश�वी�र�या राब�वले)



Ø ��वतीय परु�कारः भरैवनाथ बचत गट, तारमुबंर�, �सधंदुगु� िज�हा (�.

७५,०००/ - रोख पा�रतो�षक)

(या बचतगटाने शो�भवतं म��य सवंध�नाचा उप�म यश�वी�र�या
राब�वला आहे)

Ø �तसरा परु�कारः �समरादेवी बचत गट, धौलव�ल�, र�ना�गर� िज�हा
(�. ५०,०००/- रोख पा�रतो�षक)

(या �वयंसेवी सघंटनेने शो�भवतं माशां�या संवध�नाचा उप�म
यश�वी�र�या राब�वले आहेत)

उपरो�त उ�लेखनीय उपजी�वका उप�म यश�वी�र�या राबव�या�य�त�र�त,

�त�ह� बचत गटांनी ��श�ण काय��मात स��य सहभाग घेतला आहे,

कांदळवन व �कनारप�ट�वर�ल पया�वरण संवध�नाबाबत जाग�कता काय��म,

म�हला सद�यांचा चांगला सहभाग, इ. कामे पार पाडल�.

उ�म काय� करणारे �क�प सहयोगी:

Ø �थम परु�कारः �ी द�पक जाधव (�क�प सहयोगी म��य �सधंदुगु�) (�.

२५,०००/- रोख ब�ीस व पा�रतो�षक)

Ø ��वतीय परु�कारः �ी. �च�मय दामले (�क�प सहयोगी म��य
र�ना�गर�) (�. २०,००० /- रोख ब�ीस व पा�रतो�षक)

Øततृीय पा�रतो�षक: कु. साई�वर� सनगरे (�क�प सहयोगी म��य रायगड)

(�. १०,००० /- रोख ब�ीस व पा�रतो�षक)



Ø ततृीय परु�कारः �ी अ�नकेत �शक� (�क�प सहयोगी वने पालघर) (�.

१०,०००/- रोख ब�ीस व पा�रतो�षक)

सव��कृ�ट उपजी�वका त�:

Ø�ी. केदार पालव (उपजी�वका त� �सधंदुगु�) (�. २५,०००/- रोख
पा�रतो�षक)

उपरो�त �क�प सहयोगी व उपजी�वका त�ांनी आपाप�या िज��यात �व�वध
शा�वत उपजी�वका उप�म / खारफुट� वनीकरण काय��मां�या
अमंलबजावणीत मह�वपणू� भ�ूमका बजावल� आहे.

सव��कृ�ट काय� करणारे - वनप�र�े� अ�धकार� / वनपाल / वनर�क
परु�कार:

Ø �थम परु�कारः �ीमती चेतना �शदें, वनप�र�े� अ�धकार�,
�भवडंी (�. २५,०००/- रोख पा�रतो�षक)

Ø ��वतीय परु�कारः �ी. द�पक झगुरे, वनर�क, दादर (�.

२०,०००/- रोख र�कम)

Ø �तसरा परु�कारः �ी कंुड�लक ब�ुटे, वनपाल, मलुुडं (�.

२५,०००/- रोख र�कम)

�ीमती चेतना �शदें, वन प�र�े� अ�धकार� �भवडंी यांनी �भवडंी
प�रसरातील खारफुट��या सरं�णाचे काम अ�तशय �भावीपणे पार पाडले



आहे. �या व �यांची ट�म कांदळवन न�ट कर�यात आले�या अनेक ग�ुहेगारांना
अटक कर�यात यश�वी झाल� असनू कांदळवनात अवधै �वेश करणार� अनेक
वाहने ज�त केल�. �ीमती �शदें यांनी या भागातील कांदळवन व�ृारोपण काय�
आ�ण उपजी�वका उप�मांची देखरेख देखील केल�.

�ी. झगुारे यांनी �थलांत�रत प�यांना खायला देऊ नये �हणनू
कांदळवनातील अ�त�मणे हट�वणे, कांदळवन रोपवा�टका व व�ृारोपण कामे,

मुबंई �या सम�ु �कना-यावर अडकले�या सागर� �ा�यांचे �यव�थापन,

जनजागतृी यासबंधंी उप�मांब�दल �शंसनीय काम केले आहे

�ी. ब�ुटे यांनी मुबंईतील खारफुट� भागाची ग�त घालणे, ठाणे खाडी
�ले�मगंो अभयार�यातील पय�टनाशी सबं�ंधत कामांवर देखरेखीसाठ� काम
करणे, खारफुट��या भागातील साफसफाईची कामे, कांदळवन व�ृारोपण कामे,

खारफुट� भागातील अ�त�मणे हट�वणे व �यावर�ल ग�ु�यांची न�द या
सदंभा�तील �त�ुय काम केले आहे.

�वशषे उ�लेख परु�कार �वजेत:े

Ø �ी. शहबाज बामणे, ठाणे खाडी �ले�मगंो अभयार�य, ऐरोल� येथे बोट
चालक आ�ण गाईड (१५,०००/- रोख ब�ीस)

Ø �ी. शौनक मोद�, नाग�रक �वयसेंवक आ�ण संचालक, को�टल क�झव�शन
फाऊंडशेन  (�. १५,०००/- रोख ब�ीस)



�ी .शहबाज बामणे हे बोट �ायि�हंग, बोट�ंची देखभाल, क� �ातील इतर
कत��ये, तसेच माग�दश�क �हणनू काम करतात आ�ण ठाणे खाडी �ले�मगंो
अभयार�यात पय�टकांना �दसणा� या �व�वध �थलांत�रत प�यांची मा�हती
देतात. �कनारप�ट� आ�ण सागर� जवै�व�वधत�ेया संवध�नासंदभा�त पय�टकांना
भरती�या आधारावर �ले�मगंो बोट सफार� वेळाप�कदेखील तयार करतात
आ�ण �या�शवाय ठाणे खाडी �ले�मगंो अभयार�य सोशल मी�डया हँडल साठ�
फोटोह� देतात.

�ी. शौनक मोद� हे मुबंईचे नाग�रक आहेत आ�ण मर�न लाइफ ऑफ
मुबंई (एम.एल.एम) या �वयसेंवी सं�थेचे अ�तशय स��य सद�य आहेत.

�यानंतर मर�न लाइफ ऑफ मुबंई चा को�टल क�झव�शन फाउंडशेन
(सीसीएफ) झाला आहे आ�ण आता �याचे सचंालक आहेत. या �य�त�र�त, �ी.
मोद� हे मुबंईतील मर�न �र�पॉ�ड�ेट �पुचे स��य काय�कत� आहेत आ�ण
�यांनी मुबंई�या सम�ु�कना�यावर होणा�या सागर� �ा�यां�या (सम�ु� कासव
आ�ण डॉि�फ�स) ��ेि�ड�ंजम�ये उपि�थत राहणे आ�ण �यव�था�पत
कर�यासाठ� नेहमीच �वे�छेने काम केले आहे.

कांदळवन ��त�ठानाने ए�शयन लॅ�स �या मदतीने कांदळवन रोपवनात
सामा�य जाणतचेा सहभाग वाढव�यासाठ� एक पोट�ल तयार केले आहे �याचे
उ�घाटन करणार आहेत. या पोट�लम�ये आपल� मा�हती स�ं�हत क�न आपण
कांदळवन रोपवन लागवडीम�ये सहभागी होऊ शकता. तसेच महारा��ातील
कांदळवन �या लघपुटचे उदघाटन  कर�यात आले.



तसेच, या काय��मादर�यान कांदळवन ��त�ठान आ�ण बीएनएचएस
यां�यात ‘महारा��ातील प�ी���या मह�वा�या पाणथळ जांगांवर येणा�या
�थलांत�रत पाणथळ प�याची ि�थती �प�ट करणे’ या �क�पा सदंभा�त
सामंज�य करार झाला जो शासनाने मंजरू केला आहे.

या �क�पांतग�त बीएनएचएस महारा��ातील नदंरू-मधमे�वर
अभयार�य, गंगापरू धरण, जायकवाडी प�ी अभयार�य, हातनरू धरण, उजनैी
जलाशय व �वसापरू धरण या सहा मह�वा�या पाणथळ �देशांचा अ�यास
करेल जे �थलांत�रत प�यां�या ��ट�कोनातनू मह�वाचॆ �देश आहेत.

महारा��ात येणारे �थलांत�रत प�ी �ाम�ुयाने स��ल ए�शयन �लायवे
(सीएएफ) चा वापर करतात जे म�य आ�शयामधनू भारतीय उपखंडात
येणा�या प�यांसाठ� म�ुय �थलांत�रत माग� आहेत. सीएएफ वाप�न �व�वध
�थलांत�रत प�यांना कोणते धोके आहेत हे देखील जाणता येईल आ�ण या
अ�यासामळेु प�ां�या स�ंयेची गती, हालचाल आ�ण �वखरुले�या प�धती
समजनू घे�यात मदत होईल.

हा पचंवा�ष�य �क�प असेल आ�ण कांदळवन ��त�ठान तफ� �. २.७७
कोट� इतका �नधी बीएनएचस ला  ट��याट��याने दे�यात येईल.


