
 भारत हा एक जैवववववधतासपंन्न देश आहे व जगातील १७ जैवववववधता समदृ्ध मानल्या जाणाऱ्या 

देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भारतातील धोकाग्रस्त वन्यजीवांना व वनस्पतीनंा भारतीय वन्यजीव 

(सरंक्षण) अधधननयम, १९७२ च्या अतंगगत ववववध परीशशष्टकाद्वारे सरंक्षण ददल े गेले आहे, या 

वन्यजीवांमध्ये अनेक दशुमगळ सागरी प्राणयांचा समावेश आहे. महाराष्राच्या ककनारपट्टीवर अरबी 

समदु्रामध्ये सागरी प्राणयांच्या अशा अनेक दशुमगळ प्रजाती आढळतात, अगदी सकु्ष्म्जीवांपासनू त े

महाकाय देव माशांपयतं. यापकैी काही प्राणयांच्या प्रजाती जसे समदु्री सस्तन प्राणी (डॉल्ल्िन,व्हेल), 

शाकग  माशांच्या काही प्रजाती, सागरी कासवे यांना भारतीय वन्यजीव (सरंक्षण) अधधननयम, १९७२ च्या 

पररशशष्ट १ अतंगगत सवोच्च सरंक्षण ददले  गेले आहे.         

      समदु्रात मासेमारी करीत असताना ब-याचवेळा सरंक्षक्षत असलेल्या दशुमगळ प्रजाती चकूुन 

मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकतात. मल्च्छमारांनी तातडीने जाळे कापले तरच हे प्राणी वाचू शकतात. 

बहुतांशत: मच्छीमार तयांचे जाळे कापनू अशा प्राणयांना समदु्रात सोडतात परंत ु मासेमारीचे जाळे 

कापताना मच्छीमारांना मोठे नकुसान सहन करावे लागत.े शाश्वत मासेमारीसाठी आणण मच्छीमारांच्या 

अशा उपक्रमांना प्रोतसाहन देणयाकररता महाराष्र राज्याचे कादंळवन कक्ष, वनववभाग आणण राज्य 

मतस्यव्यवसाय ववभाग यांच्यावतीने मासेमारांकररता नकुसान भरपाई योजना २१ डडसेंबर २०१८ रोजी 

सरुु करणयात आली. कृषी, पशसुवंधगन, दगु्धव्यवसाय ववकास आणण मतस्यव्यवसाय ववभागाचा शासन 

ननणगय क्र. मतस्यवव- १११८/प्र.क्र.७५/पदमु-१४, दद. २१/१२/२०१८ अन्वये,  मासेमारीचे काम करत 

असताना मच्छीमारांच्या जाळ्यात चुकून अडकलेल्या सरंक्षक्षत प्राणयांना सोडणयासाठी मासेमारी जाळे 

कापनू तया दशुमगळ प्रजातींची सटुका केल्यास तयांना मासेमारीजाळ्याच्या नकुसान भरपाई करीता रुपये 

२५०००/- पयतंचे अनदुान कांदळवन कक्ष, वनववभाग याचं्या अतंगगत देणयात येत.े  

    कांदळवन कक्ष आणण मतस्यव्यवसाय ववभागाच्या सहकायागने महाराष्रातील ववववध ककनारपट्टीतील 

मल्च्छमारांसाठी ल्जल्हाननहाय जनजागतृी कायगशाळा मल्च्छमारी बदंीच्या दोन मदहन्यात ्हणजचे जनू 

व जुल ै२०१९ या काळात घेणयात आल्या होतया. या कायगशाळांमध्ये दशुमगळ आणण सरंक्षक्षत प्राणयांच्या 

सवंधगनाचे महततव समुारे ११००  मल्च्छमारांना समजावनू देणयात आले. जनजागतृी कायगशाळांमळेु 

पालघर, मुबंई, रायगड, रतनाधगरी आणण शसधंुदगुग ल्जल्हयांतनू आतपयतं एकूण 107 प्रकरणे नमदू झाली 

असनू  तयातील 103 मच्छीमारांना सरंक्षक्षत प्रजाती मासेमारी जाळ्यातनू सखुरूप सोडणयासाठी 

कांदळवन कक्षातिे नकुसान भरपाई देणयात आली आहे.  मे मदहन्याअखेर ५९ लाभार्थयांना रु. १२, 

०२,३५०/- (बारा लाख दोन हजार तीनश ेपन्नास) तर ४४ लाभार्थयांना मागील तीन मदहन्यात समुारे  

रु. ७,२२,७००/- (सात लाख बावीस हजार सातश)े एवढी रक्कम कादंळवन कक्षातिे तयांच्या खातयात 

जमा करणयात आली आहे. तयामध्ये शसधंुदगुग ल्जल्हयातनू जास्तीत जास्त (२०) प्रकरणे कांदळवन 

कक्षाकड ेप्राप्त झाली आहेत. तयाचपाठोपाठ रतनाधगरी (१३), रायगड (७), ठाणे (३) व पालघर (१) या 

ल्जल्हयांचा देखील समावेश आहे. वरील प्रकरणांचा तपशील खालील प्रमाणे: 



जिल्हे जिल्ह्यांतनू 
मिळयलेली प्रकरणे 

रक्कि (रु.) सोडण््यत आलेली सांरक्षित प्रियती 

शसधंुदगुग २० ३,७२,७०० ओलीव ररडले कासव(६), ग्रीन सी कासव(१३), हॉक्सबबल 
कासव(१)   

रतनाधगरी १३ १,६२,५०० ओलीव ररडले कासव(३), ग्रीन सी कासव(०९), हॉक्सबबल 
कासव(१) 

रायगड ७ १,२५,००० ओलीव ररडले कासव(४), ग्रीन सी कासव(२), व्हेल शाकग (देव 
मशुी/बदहरी)(१)   

ठाणे ३ ५०,००० ओलीव ररडले कासव(२), व्हेल शाकग (देव मशुी/बदहरी) (१) 
पालघर १ १२,५०० ओलीव ररडले कासव(१), 
एकूण ४४ ७,२२,७००/- १६ ओलीव ररडले कयसव, २४ ग्रीन सी कयसव, २ व्हेल 

शयकक (देव िशुी/बहहरी) २ हॉक्सबबल कयसव,  

 

 ज्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ मच्छीमारांना होत आहे तयाचप्रमाणे समदु्री वन्यजीवांवर सशंोधनास  

सदु्धा या योजनेचा लाभ होत आहे.  मच्छीमारांकडून प्राप्त होणाऱ्या मादहती व परुाव्यांच्या आधारे 

समदु्री वन्यजीवांचा अधधवास, तयांच्या खाद्य शमळवणयाच्या जागा व प्रजननाच्या जागा या बाबतीत 

अधधक मादहती शमळत असनू, ती मादहती सवंधगन  आणण सशंोधनाकररता खूप उपयकु्त ठरत आहे.  

  गेल्या वषगभरात पालघर, मुबंई, ठाणे, रायगड, रतनाधगरी व शसधंदुगुग या ल्जल्हयांतनू दाखल झालेल्या 

प्रकरणांमध्ये (४१) ऑलीव ररडले कयसव, (४१) ग्रीन सी कयसव, (१९) व्हेल शयकक (देव िशुी/बहहरी), (३) 

हॉक्सबबल कयसव, १ इांडडअन ओमश्न हांपबॅक डॉजल्िन, १ लेदरबॅक सिदु्री कयसव व १ ियएांट 

गिटयरफिश ्य प्रियतीांनय िीवनदयन मिळयले आहे. 

  

 

  

 

 

  

 

 


