भारत हा एक जैवववववधतासंपन्न दे श आहे व जगातील १७ जैवववववधता समद्ध
ृ मानल्या जाणाऱ्या
दे शांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भारतातील धोकाग्रस्त वन्यजीवांना व वनस्पतींना भारतीय वन्यजीव
(संरक्षण) अधधननयम, १९७२ च्या अंतगगत ववववध परीशशष्टकाद्वारे संरक्षण ददले गेले आहे , या
वन्यजीवांमध्ये अनेक दशु मगळ सागरी प्राणयांचा समावेश आहे . महाराष्राच्या ककनारपट्टीवर अरबी
समद्र
ु ामध्ये सागरी प्राणयांच्या अशा अनेक दशु मगळ प्रजाती आढळतात, अगदी सक्ष्म
ु ्जीवांपासन
ू ते
महाकाय दे व माशांपयंत. यापैकी काही प्राणयांच्या प्रजाती जसे समद्र
ु ी सस्तन प्राणी (डॉल्ल्िन,व्हे ल),
शाकग माशांच्या काही प्रजाती, सागरी कासवे यांना भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधधननयम, १९७२ च्या
पररशशष्ट १ अंतगगत सवोच्च संरक्षण ददले गेले आहे .
समद्र
ु ात मासेमारी करीत असताना ब-याचवेळा संरक्षक्षत असलेल्या दशु मगळ प्रजाती चक
ु ून
मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकतात. मल्च्छमारांनी तातडीने जाळे कापले तरच हे प्राणी वाचू शकतात.
बहुतांशत: मच्छीमार तयांचे जाळे कापन
ू अशा प्राणयांना समद्र
ु ात सोडतात परं तु मासेमारीचे जाळे
कापताना मच्छीमारांना मोठे नक
ु सान सहन करावे लागते. शाश्वत मासेमारीसाठी आणण मच्छीमारांच्या
अशा उपक्रमांना प्रोतसाहन दे णयाकररता महाराष्र राज्याचे कांदळवन कक्ष, वनववभाग आणण राज्य
मतस्यव्यवसाय ववभाग यांच्यावतीने मासेमारांकररता नक
ु सान भरपाई योजना २१ डडसेंबर २०१८ रोजी
सरु
ं धगन, दग्ु धव्यवसाय ववकास आणण मतस्यव्यवसाय ववभागाचा शासन
ु करणयात आली. कृषी, पशस
ु व
ननणगय क्र. मतस्यवव- १११८/प्र.क्र.७५/पदम
ु -१४, दद. २१/१२/२०१८ अन्वये,

मासेमारीचे काम करत

असताना मच्छीमारांच्या जाळ्यात चुकून अडकलेल्या संरक्षक्षत प्राणयांना सोडणयासाठी मासेमारी जाळे
कापन
ू तया दशु मगळ प्रजातींची सट
ु का केल्यास तयांना मासेमारीजाळ्याच्या नक
ु सान भरपाई करीता रुपये
२५०००/- पयंतचे अनद
ु ान कांदळवन कक्ष, वनववभाग यांच्या अंतगगत दे णयात येत.े
कांदळवन कक्ष आणण मतस्यव्यवसाय ववभागाच्या सहकायागने महाराष्रातील ववववध ककनारपट्टीतील
मल्च्छमारांसाठी ल्जल्हाननहाय जनजागत
ू
ृ ी कायगशाळा मल्च्छमारी बंदीच्या दोन मदहन्यात ्हणजेच जन
व जुलै २०१९ या काळात घेणयात आल्या होतया. या कायगशाळांमध्ये दशु मगळ आणण संरक्षक्षत प्राणयांच्या
संवधगनाचे महततव सम
ु ारे ११००

मल्च्छमारांना समजावन
ू दे णयात आले. जनजागत
ु े
ृ ी कायगशाळांमळ

पालघर, मब
ुं ई, रायगड, रतनाधगरी आणण शसंधुदग
ु ग ल्जल्हयांतन
ू आतपयंत एकूण 107 प्रकरणे नमद
ू झाली
असन
ू

तयातील 103 मच्छीमारांना संरक्षक्षत प्रजाती मासेमारी जाळ्यातन
सख
ू
ु रूप सोडणयासाठी

कांदळवन कक्षातिे नक
ु सान भरपाई दे णयात आली आहे.

मे मदहन्याअखेर ५९ लाभार्थयांना रु. १२,

०२,३५०/- (बारा लाख दोन हजार तीनशे पन्नास) तर ४४ लाभार्थयांना मागील तीन मदहन्यात सम
ु ारे
रु. ७,२२,७००/- (सात लाख बावीस हजार सातशे) एवढी रक्कम कांदळवन कक्षातिे तयांच्या खातयात
जमा करणयात आली आहे . तयामध्ये शसंधुदग
ु ग ल्जल्हयातन
ू जास्तीत जास्त (२०) प्रकरणे कांदळवन
कक्षाकडे प्राप्त झाली आहे त. तयाचपाठोपाठ रतनाधगरी (१३), रायगड (७), ठाणे (३) व पालघर (१) या
ल्जल्हयांचा दे खील समावेश आहे . वरील प्रकरणांचा तपशील खालील प्रमाणे:

जिल्हे

जिल्ह्यांतन
ू

रक्कि (रु.)

सोडण््यत आलेली सांरक्षित प्रियती

शसंधद
ु ग
ु ग

२०

३,७२,७००

ओलीव ररडले कासव(६), ग्रीन सी कासव(१३), हॉक्सबबल

रतनाधगरी

१३

१,६२,५००

ओलीव ररडले कासव(३), ग्रीन सी कासव(०९), हॉक्सबबल

रायगड

७

१,२५,०००

ओलीव ररडले कासव(४), ग्रीन सी कासव(२), व्हे ल शाकग(दे व

ठाणे

३

५०,०००

पालघर

१

१२,५००

ओलीव ररडले कासव(२), व्हेल शाकग(दे व मश
ु ी/बदहरी) (१)

एकूण

४४

७,२२,७००/-

मिळयलेली प्रकरणे

कासव(१)
कासव(१)

मश
ु ी/बदहरी)(१)

ओलीव ररडले कासव(१),

१६ ओलीव ररडले कयसव, २४ ग्रीन सी कयसव, २ व्हे ल
शयकक(दे व िश
ु ी/बहहरी) २ हॉक्सबबल कयसव,

ज्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ मच्छीमारांना होत आहे तयाचप्रमाणे समद्र
ु ी वन्यजीवांवर संशोधनास
सद्ध
ु ा या योजनेचा लाभ होत आहे .

मच्छीमारांकडून प्राप्त होणाऱ्या मादहती व परु ाव्यांच्या आधारे

समद्र
ु ी वन्यजीवांचा अधधवास, तयांच्या खाद्य शमळवणयाच्या जागा व प्रजननाच्या जागा या बाबतीत
अधधक मादहती शमळत असन
ू , ती मादहती संवधगन आणण संशोधनाकररता खूप उपयक्
ु त ठरत आहे .
गेल्या वषगभरात पालघर, मब
ुं ई, ठाणे, रायगड, रतनाधगरी व शसंधद
ु ग
ु ग या ल्जल्हयांतन
ू दाखल झालेल्या
प्रकरणांमध्ये (४१) ऑलीव ररडले कयसव, (४१) ग्रीन सी कयसव, (१९) व्हे ल शयकक(दे व िश
ु ी/बहहरी), (३)
हॉक्सबबल कयसव, १ इांडडअन ओमश्न हां पबॅक डॉजल्िन, १ लेदरबॅक सिद्र
ु ी कयसव व १ ियएांट
गिटयरफिश ्य प्रियतीांनय िीवनदयन मिळयले आहे .

