
काांदळवनाचे सांरक्षण व उपजीववका वनर्माण 
योजना राबववण्याबाबत- 
 

     र्महाराष्ट्र शासन 
                     र्महसूल व वन ववभाग 
        शासन वनणणय क्रर्माांक - एस 30/2017/प्र.क्र.63/फ-3 
                   र्मादार्म कार्मा र्मागण, हुतात्र्मा राजगुरू चौक, 
                   र्मांत्रालय, रु्मांबई 400 032 
                      वदनाांक : 19 रे्म, 2021. 
 

वाचा : 1) शासन वनणणय, र्महसूल व वन ववभाग,क्र. - एस 30/2017/प्र.क्र.63/फ-3 
   वदनाांक 20/09/2017 
2) शासन वनणणय शुध्दीपत्रक, र्महसूल व वन ववभाग,क्र.-एस 30/2017/प्र.क्र.63/फ-3 
    वदनाांक 27/01/2021 
3) प्रधान रु्मख्य वनसांरक्षक (अर्णसांकल्प, वनयोजन व ववकास ) याांचे क्र. कक्ष-2(1)/ असां/  
    प्र.क्र.01 ( भाग-2)/100 /2020-21, वद. 31/08/2020 चे पत्र 
 

प्रस्तावना : 
 शासकीय काांदळवनाांचे सांरक्षण होणे व त्यावर अवलांबून असलेल्या लोकाांची उपजीववका याांचा 
रे्मळ घालणे, तसेच खाजगी र्मालकीच्या काांदळवनाांपासून सुध्दा उपजीववकेची साधने उपलब्ध करुन 
देणे, काांदळवनाांचा दजा उांचावणे यासाठी सांयुक्त वन व्यवस्र्ापनाच्या धतीवर काांदळवनाांच ेववैशष्ट्टये 
लक्षात घेऊन “काांदळवन सांरक्षण व उपजीववका वनर्माण योजना” सांदभण क्र. १ येर्ील  शासन वनणणय 
वदनाांक 20 सप्टेंबर,2017 अन्वये सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना प्रकल्प स्वरुपात सन 
2017-18 ते सन 2019-20 या कालावधीर्मध्ये राबववण्याचे वनवित करण्यात आले.  सदर योजनेच्या 
प्रार्वर्मक टप्प्यार्मध्ये राज्याच्या 103 वकनारी गावाांर्मध्ये/ प्रभागाांर्मध्ये काांदळवन सह-व्यवस्र्ापन 
सवर्मत्या स्र्ापन करण्यात आल्या असून नोंदणीचे कार्म प्रगतीपर्ावर आहे.  नोंदणी पूणण झालेल्या 
गावाांर्मध्ये उपजीववका वनर्माण प्रकल्पाांतगणत वजताडा पपजरा पालन, खेकडे पालन, कालव ेआवण पशपल े
पालन तसेच शोवभवांत र्मत्स्य पालन सुरु करण्यात आले आहे.  सद्यस्स्र्तीत या योजनेंतगणत बहुताांश 
गावाांर्मध्ये उपजीववका प्रकल्प सुरु करण्याचे वनयोजन करण्यात आलेले असून योजनेच्या प्रभावी 
अांर्मलबजावणीसाठी अवतवरक्त कालावधीची आवश्यकता असल्याचे प्रधान रु्मख्य वनसांरक्षक  
(अर्णसांकल्प, वनयोजन व ववकास) याांनी उक्त सांदभण क्र. 3 च्या पत्रान्वये शासनास कळववले आहे.  
त्यानुसार सदर योजनेस रु्मदतवाढ देण्याची बाब  शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
 

शासन वनणणय : 
  “काांदळवन सांरक्षण आवण उपजीववका वनर्माण” ही योजना सन 2017-18 ते 2019-20 या 
कालावधीकरीता राबववण्यास या ववभागाच्या सांदभण क्र. १ अन्वये  र्मान्यता देण्यात आली आहे.  आता,  
सदर योजनेस याव्दारे सन 2020-21 ते सन 2024-2025 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी रु्मदतवाढ 
देण्यात येत आहे.  
2. योजनेच्या अनुर्षांगाने शासन वनणणय वद. 20/09/2017 व शासन शुध्दीपत्रक वद. 27/01/2021  
र्मधील अन्य तरतुदी कायर्म रहातील. 



शासन वनणणय क्रर्माांकः एस 30/2017/प्र.क्र.63/फ-3 
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3.  सदर शासन वनणणय ववत्त ववभागाच्या सहर्मतीने वनगणवर्मत करण्यात येत आहे. 
 

4. सदर शासन वनणणय र्महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगणक सांकेताांक 202105191449218419 असा आहे. हा 
शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 र्महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

 
                              ( अरपवद आपटे ) 
                                  रु्मख्य वनसांरक्षक (र्मांत्रालय) 
प्रवत, 

1) र्मा. रु्मख्यर्मांत्री याांचे  प्रधान सवचव 
2) र्मा. र्मांत्री ( र्महसूल ) याांचे खाजगी सवचव 
3) र्मा.राज्यर्मांत्री (वने) याांचे खाजगी सवचव 
4) र्मा. रु्मख्य सवचव, र्महाराष्ट्र राज्य  
5) अपर रु्मख्य सवचव,गृह ववभाग, रु्मांबई  
6) अपर रु्मख्य सवचव (र्महसूल), र्महसूल व वन ववभाग, र्मांत्रालय, रु्मांबई 
7) अपर रु्मख्य सवचव (ववत्त), र्मांत्रालय, रु्मांबई 
8) अपर रु्मख्य सवचव (वनयोजन), र्मांत्रालय, रु्मांबई 
9) प्रधान सवचव, (पयावरण ), र्मांत्रालय, रु्मांबई 
10) प्रधान सवचव, पयणटन व साांस्कृवतक कायण ववभाग, र्मांत्रालय, रु्मांबई 
11) सवचव (पदुर्म), र्मांत्रालय, रु्मांबई 
12) प्रधान रु्मख्य वनसांरक्षक (वन बल प्ररु्मख),र्महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
13) प्रधान रु्मख्य वनसांरक्षक ( वन्यजीव), र्महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
14) अपर प्रधान रु्मख्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष ), रु्मांबई 
15) अपर रु्मख्य वनसांरक्षक ( वन्यजीव), पविर्म रु्मांबई 
16) ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग, कोकण 
17)  अपर प्रधान रु्मख्य वनसांरक्षक (सांधारण), र्महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
18) रु्मख्य वनसांरक्षक (प्रादेवशक) ठाणे/ कोल्हापरू 
19) रु्मख्य कायणकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद ठाणे/रायगड/रत्नावगरी/पालघर/पसधूदुगण 
20) सवण सांबांवधत उप वनसांरक्षक/ ववभागीय वन अवधकारी 
21) सवण सांबांवधत उप ववभागीय अवधकारी 
22) प्रादेवशक व्यवस्र्ापक, र्महाराष्ट्र राज्य पयणटन ववकास र्महार्मांडळ 
23) वजल्हा कृवर्ष अवधक्षक ( ठाणे/ रायगड/ पालघर / रत्नावगरी / पसधुदूगण) 
24) वजल्हा प्रवतवनधी अग्रणी बकँ ( ठाणे/ रायगड/ पालघर / रत्नावगरी / पसधुदूगण) 
25) वनवडनस्ती.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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