
तिवरे व सागरिटीय जैवतवधिेचे संवधधन 
प्रतिष्ठानाच्या (MFOM) तनयामक मंडळावर 
सदसयाचंी तनयुक्िी करण्याबाबि...  

 

महाराष्र शासन  
महसूल व वन तवभाग  

शासन तनर्धय क्रमाकं :- एस-30/2015/प्र.क्र.219/फ-3 
मादाम कामा मागध, हुिात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032, 
     तदनाकं : 07 ऑक्टोबर, 2020. 

पहा :-  
 1)  शासन तनर्धय सम क्रमांक तदनाकं 23 सप्टेंबर, 2015. 
 2)  शासन तनर्धय सम क्रमांक तदनाकं 10 मे, 2016. 

3)  प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्र राज्य, नागपूर याचंे पत्र क्र.कक्ष-22(8)/वन्यजीव/  
     प्र.क्र.5/15-16/3910; तदनाकं 22.01.2020 चे पत्र.  

 

प्रसिावना :- 
कादंळवन संवधधनाच्या अतधक पतरर्ामकारक प्रयत्नासंाठी व तकनाऱ्यावरील जनिेच्या जीवनमानाि 

सकारात्मक प्रभाव आर्ण्यासाठी मा.राज्यपाल यानंी तदनाकं 12 नोव्हेंबर, 2014 रोजी दोन्ही सभागृहासमोर 
केलेल्या अतभभाषर्ामध्ये तिवरे संवधधन प्रतिष्ठान सथापन करण्याची शासनाची भतूमका असल्याबाबि नमूद  
केले  होिे. त्यानुषंगाने संदभध क्र. 1 च्या शासन तनर्धयान्वये मा.मुख्यमंत्री (Patron) याचं्या आश्रयाखाली िथा 
मा.मंत्री (वने) याचं्या अध्यक्षिेखाली तिवरे व सागरिटीय जैवतवतवधिेचे संवधधन प्रतिष्ठान Mangrove and 
Marine Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM) ची सथापना करण्याि आली. 
सदर प्रतिष्ठान तिवराचंे सवंधधन व सागरिटीय जैवतवधिेचे संरक्षर् करर्ारी देशािील एकमेव सवायत्त  संसथा  
आहे. 

तिवरे व सागरिटीय जैवतवतवधिेचे संवधधन प्रतिष्ठान (MFOM) मध्ये प्रतिष्ठानाच्या घडामोडींचे 
व्यवसथापन, पयधवके्षर् व तनयंत्रर् ठेवण्यासाठी तनयामक मंडळ (Board of Governors) िसेच प्रतिष्ठानाबाबि 
िात्काळ तनर्धय घेण्यासाठी कायधकारी सतमिी (Executive Committee) ची सथापना करण्याि आली आहे. 
िदनंिर संदभध क्र. 2 च्या शासन तनर्धयान्वये प्रतिष्ठानाच्या तनयामक मंडळ (Board of Governors) व 
कायधकारी सतमिी (Executive Committee) सथापन करुन त्यावर शासकीय / अशासकीय व्यक्िी व ससंथा 
याचंी िीन वषाच्या कालावधीसाठी नेमर्कू करण्याि आली होिी. 

सदर तनयामक मंडळ सतमिीिील नामतनदेशीि सदसयाचंा कायधकाळ तदनाकं 9.05.2019 रोजी 
संपुष्टाि आलेला असल्यामुळे मंडळावर नामतनदेशीि व्यक्िी व संसथा याचंी तनयुक्िी करण्याबाबि संदभाि 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्र राज्य, नागपूर यानंी संदभध क्र. 3 च्या पत्रान्वये तशफारसी केल्या 
आहेि. 
    सदर प्रसिाव तवचाराि घेवुन आिा खालीलप्रमारे् तनर्धय घेण्याि येि आहे :- 
 

शासन तनर्धय : 
तिवरे व सागरिटीय जैवतवतवधिेचे संवधधन प्रतिष्ठान (MFOM) मध्ये प्रतिष्ठानाि सथापन केलेल्या 

तनयामक मंडळामध्ये (Board of Governors) खालील व्यक्िी व संसथा याचंी सदसय म्हर्नू तनयुक्िी करण्याि 
येि आहे :-  
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2. तनयामक मंडळ  (Board of Governors) 
अ.क्र. श्ररे्ी व्यक्िी / संसथेचे नाव 

1 शासन नामतनदेतशि केलेले तवधीमंडळ सदसय  मा. श्री. वभैव नाईक, तवधानसभा सदसय 
2 कादंळवन व सागरी जैवतवतवधिा तवषयाबाबिचे 

िज्ञ व्यक्िी 
श्री. एन. वासुदेवन, व्यवसथापकीय संचालक, 
एफ.डी.सी.एम., तलतमटेड, नागपूर.  

3 शासनाने नामतनदेतशि केलेले मच्च्िमार 
समाजाचे प्रतितनधी  

श्री.रामदास शशदे, अध्यक्ष, महाराष्र राज्य 
मच्िीमार सहकारी संघ मयातदि. (Apex 
Body)  

4 सागरीिटीय व सागरी जैवतवतवधिा 
संधारर्ाबाबिचे कायध करर्ाऱ्या अशासकीय 
संसथा / संसथेचे प्रतितनधी 

संचालक, बॉम्बे नॅचरल तहसरी सोसायटी 
(BNHS) 
 

 

3. उपरोक्ि व्यक्िी / संसथेची तनयुक्िी 3 वषाकतरिा राहील. प्रतितनधी म्हर्नू तनयुक्ि करण्याि आलेल्या 
व्यक्िींची तनयुक्िी जो पयंि िे संबंतधि संसथेच ेप्रतितनतधत्व करिील िो पयंिच वधै (valid) राहील. 
 

4. वरील दोन्ही सतमत्यावंर तनयुक्ि केलेल्या अशासकीय सदसयानंा 8900/- व त्याहून अतधक गे्रड विेन 
असर्ाऱ्या शासकीय कमधचाऱ्याचं्या दराने प्रवासभत्ता व दैतनक भत्ता अनुज्ञये असेल. मात्र त्यानंा तवमान प्रवास 
आतर् रेल्वचे्या वािानुकुलीि प्रथम वगाचा प्रवास अनुज्ञये असर्ार नाही. 
 

 सदर शासन तनर्धय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिसथळावर उपलब्ध 
करण्याि आला असून त्याचा संकेिाकं 202010071742036619 असा आहे. हा शासन तनर्धय तडजीटल 
सवाक्षरीने साक्षातंकि करुन काढण्याि येि आहे.   

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने.      
 
 
 

                     ( अरशवद आपटे ) 
                             मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय)  
     प्रि :-   

1)    मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सतचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
2) मा.मुख्य सतचव, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई-32. 
3) मा.मंत्री (वने) याचंे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंुबई-32. 
4) मा. राज्यमंत्री (वने) याचंे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंुबई-32 
5) सतचव, पयावरर्, वन व जलवायु पतरविधन मंत्रालय, भारि सरकार, नवी तदल्ली. 
6) अपर मुख्य सतचव (तवत्त), मंत्रालय, मंुबई-32. 
7) प्रधान सतचव (पयावरर्),  मंत्रालय, मंुबई-32. 
8) प्रधान सतचव (वने), महसूल व वन तवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32. 
9) सतचव (पयधटन व संसकृिी), मंत्रालय, मंुबई-32. 

http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.maharashtra.gov.in/
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10) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्र राज्य, नागपूर. 
11) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्र राज्य, नागपूर. 
12) अध्यक्ष, महाराष्र राज्य जैवतवतवधिा मंडळ. 
13) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), बोरीवली पतिम, मंुबई. 
14) श्री. एन. वासुदेवन, व्यवसथापकीय संचालक, एफ.डी.सी.एम., तलतमटेड, नागपूर.  
15) कमाडंर, िटरक्षक दल, पतिम मुंबई, महाराष्र 
16) तवशेष कायध अतधकारी, महाराष्र सागरी मंडळ, मंुबई. 
17) आयुक्ि, मत्सयव्यवसाय तवभाग,  महाराष्र राज्य. 
18) तवभागीय आयुक्ि कोंकर्, नवी मंुबई.  
19)  मुख्य वनसंरक्षक (कादंळवन कक्ष), मंुबई. 
20) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), ठारे्. 
21) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), कोल्हापूर. 
22) वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठारे्. 
23) सतचव सदसय, महाराष्र तकनारी प्रदेश व्यवसथापन प्रातधकरर्.   
24) संचालक, राष्रीय समुद्रशास्त्र संसथा, पर्जी, गोवा. 
25) मा. श्री. वभैव नाईक, तवधानसभा सदसय. 
26) श्री.रामदास शशदे, अध्यक्ष, महाराष्र राज्य मच्िीमार सहकारी संघ मयातदि.  
27)    सचंालक, बॉम्ब ेनॅचरल तहसरी सोसायटी, मंुबई (BNHS) 
28)    महाराष्र राज्य जैवतवतवधिा मंडळाचे प्रतितनधी 
28)   तनवडनसिी, फ-3 कायासन, महसूल व वन तवभाग, मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
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