
प्रेस नोट 

 

महाराष्ट्र काांदळवन आणि सागरी जैवववववधता सांवधधन प्रततष्ट्ठानाच्या तनयामक मांडळाची ततसरी बैठक ददनाांक २७/१०/२०२० 
रोजी काांदळवन प्रततष्ट्ठानाच्या बॅलाडध इस्टेट येथील कायाधलयात सांपन्न झाली. 

या बैठकीचे अध्यक्ष मा. वनमांत्री, श्री. सांजय राठोड होते व खालील सदस्य उपस्स्थत होते. 

• मा. श्री. वैभव नाईक, ववधानसभा सदस्य  

• मा. श्री. ममलीांद म्हैसकर, प्रधान सचिव (वन)े, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, म ंबई-३२. 

• मा. श्री. एन. रामबाबू, प्रधान मखु्य वनसांरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.  
• मा. श्री. एम. के. राव, प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.  
• अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जैवववववधता मंडळ, नागपूर. 
• श्री. एन वास देवन, व्यवस्थापकीय संिालक, एफ.डी.सी.एम.लललमटेड, नागपूर  

• श्री. वीरेंन्र ततवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), मुांबई 

• श्री. सुनील मलमये, अपर प्रधान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव) पस्चचम, मुांबई .  
• श्री. अतुल पाटने, आय क्त मत्सस्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई  

• कमांडर, कोस्ट गाडड ररजन (पश्चिम) म ंबई.   

• श्री. रामदास संधे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मश्छिमास सहकारी संघ मयाडददत 

 

या बैठकीत खालील महत्वपूिध तनिधय घेण्यात आले. 

१. काांदळवन प्रततष्ट्ठानाच्या अथधसांकल्पातील काांदळवन सांवधधन आणि सांरक्षि, शाचवत उपजीववका प्रकल्प, सांशोधन 
प्रकल्प, क्षमता बाांधिी, जनजागतृी, ककनारी व सागरी जैवववववधता सांवधधन उपाय, ककनाऱ्यावर वाहून येिाऱ्या सागरी 
जीवाांचे व्यवस्थापन, इ. कामाांवर २१ कोटी तनधी खचध करण्यास मान्यता ददली गेली. 
 

२. काांदळवन प्रततष्ट्ठान, महाराष्ट्र राज्य मत्स्य ववभगाच्या मदतीने उभादाांडा वेंगुलाध येथे बहू प्रजातीय उबविी कें र 
उभारिार आहेत. या कररता एकूि २१ कोटीांचा तनधी लागिार असून त्या मधील बारा कोटीांचा तनधी हा काांदळवन 
प्रततष्ट्ठाना मार्ध त ददला जािार आहे आणि उवधररत तनधी राज्य मत्स्य ववभागान्वये ववववध राष्ट्रीय सांस्था व 
योजनाांमार्ध त देण्यात येिार आहे. सदर कें रात खेकडे, कालवे, मश ांपले आणि स्जताडा मास्याांकररता स्वतांत्र कें रे तयार 
करण्यात येतील. ज्या मुळे सांबांधधत उपस्जववका प्रकल्पाांना चालना ममळेल.  

 

३. काांदळवन सांवधधन व सांरक्षिाकररता महाराष्ट्र सुरक्षा पररषदेच्या ११७ सुरक्षा रक्षकाांची तनयुक्ती केली होती, त्यात 
वाढ करून १८३ सुरक्षा रक्षकाांची नेमिूक करण्यास मान्यता ममळाली आहे. 

 

४. ककनारी व सागरी जैवववववधता कें र, ऐरोली येथे 'जायांट ऑर् द सी' सांग्रहालय बनवण्याकररता मान्यता ममळाली 
आहे. ह्या प्रकल्पासाठी दहा कोटीांचा तनधी ममळाला असून लवकरच ह्याचे काम सुरू होिार आहे. या अांतगधत देव 
मासा, डॉस्ल्र्न्स, शाक्सध सारख्या सागरी महाकाय प्राण्याांचे साांगाडे व पुतळे उभारण्यात येिार आहेत. त्यासाठी 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारची नेमिूक करण्यासाठी मान्यता ममळाली आहे.  

 



५. मालवि सागरी अभयारण्य हे मसांधुदगुाधतील सांरक्षक्षत क्षेत्र आहे परांतु ह्या अभयारण्याला स्थातनकाांकडून ववरोध 
करण्यात आला होता. २०१७-१८ च्या व्यवस्थापन पररिामकारकता मूल्यमापन अहवालात मालवि सागरी 
अभयारण्याच्या क्षेत्राचा रे्रववचार करण्याचे सुचववले होते ज्यात मानवी हस्तक्षेपाच्या जागाांना वगळण्याचे तसेच 
नजीकच्या जैवववववधता समदृ्ध भागाांना समाववष्ट्ट करण्याचे सुचववले आहे. वरील सूचनाांचे मूल्याांकन करण्याकररता  
भारतीय वन्य जीवन सांस्थेने ४०.०५ लाखाांचा प्रस्ताव काांदळवन कक्षाकडे ददला होता. या अभ्यासाकररता तनयामक 
मांडळाने मान्यता ददली आहे. 

 

६. मसांधुदगुध मध्ये आढळिाऱ्या डॉस्ल्र्न्स चा सखोल अभ्यास आणि सागरी कासवाांच्या स्थलाांतरावरच्या अभ्यासाला 
तनयामक मांडळाने मान्यता ददली आहे. 
 

  
 

 

  


