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प्र्तावना : 
 

महाराष्ट्र शािंनाने नीर्लक्राांती धोरणानुिंार िंागरी मत्स्यिंांवधगन क्षते्रामध्ये पयावरण पुरक 
उपजीजवकेची िंाधने जनमाण करण्यािंाठी प्रयत्सन चार्लजवरे्ल आहे. त्सयात खेकडा, जजताडा, कार्लव,े सशपर्ले 
व काकई पार्लन तिंेच खुल्या िंमुद्रामध्ये सपजऱ्यातीर्ल मत्स्यिंांवधगन, जनमखारे पाण्यातीर्ल कोळांबी 
िंांवधगन इत्सयादी कायगक्रम हाती घेण्यात आर्लेरे्ल आहेत. सिंधुदुगग जजल्यामध्ये िंांयुक्त राष्ट्र जवकािं 
कायगक्रम (UNDP) प्रकल्पाांतगगत काांदळवन प्रजतष्ट्ठानतरे्फ खेकडा व कार्लव पार्लनचे िंमुदाय व 
्वयांिंहायता गटाद्वारे राबजवण्यात आर्लेल्या कायगक्रमाांना नेत्रदीपक यश जमळार्लेरे्ल आहे. म्हणनू 
राज्यातीर्ल जकनारपट्टीतीर्ल िंवग जजल्यात  - सिंधुदुगग, रत्सनाजगरी, रायगड, ठाणे व पार्लघर जजल्यात 
वरीर्ल कायगक्रमाांची व्याप्ती वाढजवण्याचे शािंनाने ठरजवरे्ल आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात उत्सपाजदत होणारे िंागरी मत्स्योत्सपादन हे िंवगिंाधारण बहुप्रजातीय ्वरुपाचे 
आहे. या बहुप्रजातींमध्ये िंागरी जकनारा व तेथीर्ल पयावरणािंाठी पूरक ठरणाऱ्या जवजशष्ट्ट व अनुकुर्ल 
जातींच्या िंागरी प्रजाती उदा., खेकडा (Mudcrab), जजताडा (Seabass), कार्लव (Oyster), व काकई 
(Mussles) या प्रजातींचे िंांवधगन होणे आवश्यक आहे. िंद्यस््थतीत राज्याची खेकडा बीजाची गरज राजीव 
गाांधी िंेंटर र्फॉर ॲक्वाकल्चर (RGCA), चेन्नई या देशातीर्ल एकमेव िंां्थेमार्फग त भागजवर्ली जाते. िंदर 
बीज उपर्लब्धता अत्सयांत र्लाांब जठकाणाहून करावी र्लागत अिंल्यामुळे िंदर प्रजातींचे र्लोकाांना व्यापक 
िंांवधगन करणे शक्य होत नाही म्हणनू राज्याच्या िंागरी जकनारपट्टीवरीर्ल जनतेिं उपजीजवकेची िंाधने 
देण्याच्या शािंनाच्या प्रयत्सनाांना गजतमानता प्रदान करण्यािंाठी जवजवध प्रजातींचे बीज एकाच जठकाणी 
तयार व्हावते या उदे्दशाने प्रयत्सन िंुरु करण्यात आरे्ल व त्सयाांचा पजरपाक म्हणनू देशातीर्ल कें द्र शािंनाच्या 
अग्रगण्य अशा तीन िंां्था जिंे Central Marine Fisheries Research Institute, Marine Product 
Export Development Authority अांतगगत Rajiv Gandhi Center for Aqua Culture, ICAR अांतगगत 
Central Institute of Brackish Water Aqua Culture, Chennai याांनी बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्सपादन 
कें द्राच्या उभारणीिंाठी एकत्र काम करण्याचा जनणगय घेतर्ला आहे.   
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   महाराष्ट्र राज्याच्या िंागरी जकनारी भागातीर्ल मस्च्िमारीवर अवर्लांबून अिंर्लेल्या 
िंमुदायाांकजरता अजतजरक्त उत्सपन्न व उपजीजवका यश्वीपणे जनमाण करण्यािंाठी िंदर जवजवध प्रजातींची 
बीज जनर्ममती कें द्र ्थापन करणे अत्सयांत आवश्यक आहे. पजिम भारतात अशा बीज कें द्राचा अभाव ही मोठी 
अडचण आहे. प्र्ताजवत केर्लेरे्ल बीज कें द्र उभारण्यात आल्यािं राज्याच्या जकनारपट्टीच्या 7 जजल्यातीर्ल 
हजारो मािंेमार व मािंेमारीवर अवर्लांबून इतर जनतेकजरता उपजीजवकेची िंाधने जनमाण होणार आहेत 
व त्सयामुळे त्सयाांना मोठ्या प्रमाणावर आर्मथक र्फायदा होणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातीर्ल मौजे वाघेश्वर (उभादाांडा) ता. वेंगुर्ला, जज. सिंधुदुगग येथे उभारण्यात येणाऱ्या 
बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्सपादन कें द्रािंाठी काांदळवन कक्षाकडून रू. 03.00 कोटी जनधी उपर्लब्ध होणार 
अिंून उवगरीत जनधी राष्ट्रीय मत्स्यकी जवकािं बोडग व राज्य शािंनाच्या चाांदा ते बाांदा योजनेतून 
उभारण्यात येणार आहे. िंबब राज्यात या जवजवध जातीचे िंांवधगन मोठ्या प्रमाणावर होण्याच्या दृष्ट्टीने 
महाराष्ट्र राज्यात भारतातीर्ल पजहरे्ल अिंे िंागरी भागातीर्ल जजल्याांमध्ये बहुप्रजातीय मत्स्यबीज कें द्र 
(Multispecies Hatchery) उभारण्याची बाब शािंनाच्या जवचाराधीन होती.  

      
शािंन जनणगय : 
 वाघेश्वर (उभादाांडा) ता. वेंगुर्ला, जज. सिंधुदुगग येथे उपर्लब्ध अिंर्लले्या िंव ेनां 47, क्षते्रर्फळ 3.48 
हे. आर. जागेपैकी 1.25 हे. आर. जागेवर िंदर बहुप्रजातीय मत्स्यबीज कें द्र ्थापन करण्यािं व उवगरीत 
जागेवर पयगटन जवषयक िंुजवधा जनमाण करण्यािं शािंन या जनणगयान्वये मान्यता देत आहे.    
 

िंदर शािंन जनणगय महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या िंांकेत्थळावर 
उपर्लब्ध करण्यात आर्ला अिंून त्सयाचा िंांकेताांक  201903011606112701  अिंा आहे. हा आदेश 
जडजीटर्ल ्वाक्षरीने िंाक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपार्ल याांच्या आदेशानुिंार व नावाने. 

 

         (उज्ज्वर्ल िंाळवी) 
            कक्ष अजधकारी, महाराष्ट्र शािंन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपार्ल याांचे िंजचव 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य िंजचव 
3. मा. मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी िंजचव (िंवग) 
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4. मा. मुख्य िंजचव, महाराष्ट्र राज्य 
5. प्रधान िंजचव (पदुम), मांत्रार्लय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
6. िंजचव (पयगटन), मांत्रार्लय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
7. आयुक्त मत्स्यव्यविंाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
8. जवभागीय आयुक्त, कोकण जवभाग, कोकण. 
9. जजल्हाजधकारी, सिंधुदुगग 
10. िंह आयुक्त (िंागरी), मत्स्यव्यविंाय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
11.  प्रादेजशक उपायुक्त, मत्स्यव्यविंाय, मुांबई जवभाग, मुांबई. 
12. िंहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यविंाय, सिंधुदुगग.  
13.  महार्लेखापार्ल (र्लेखापरीक्षक/रे्लखा अनुज्ञयेता) मुांबई/नागपूर 
14. जनवडन्ती.   

 

 


		2019-03-01T16:10:18+0530
	UJWAL B SALVI




