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‘महाराष्ट्ट्र संरवक्षत क्षेत्र िाताापत्र’ या िन्यजीिविषयक त्रैमावसक 

बातमीपत्राची संकल्पना ‘पीए अपडेट’ अथाात ‘प्रोटेक्टेड एररआ 

अपडेट’ या इंग्रजी द्वैमावसक बातमीपत्रािर आधारलेली आह.े 

‘कल्पिकृ्ष’ ही वबगर-सरकारी संस्था गेली २५ िषे सातत्याने 

‘पीए अपडेट’ प्रकावित करत आह.े ह े निे त्रैमावसकही 

‘कल्पिकृ्ष’च्या पढुाकाराने सुरू होत आह.े 

प्रोटेक्टेड एररआज ् म्हिज े १९७२ च्या िन्यजीि 

संरक्षि कायद्यांतगात अवधसवूचत केलेली संरवक्षत क्षेते्र; त्यामध्ये 

िन्यजीि अभयारण्ये, राष्ट्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प, संिधान 

राखीि क्षेत्रे, लोकसमहूाची राखीि क्षेत्रे यांचा समािेि होतो. 

भारतीय उपखंडातील संरवक्षत क्षेत्रांिी संबवधत घटना जसे की 

या क्षेत्रांची वनवमाती वकंिा पनुराचना, त्यांच्या संरक्षि, संिधानात 

येिाऱया अडीअडचिी, आव्हाने, या क्षेत्रांिर बरेिाईट पररिाम 

करू िकतील असे धोरिात्मक वनिाय, िन्यजीिविषयक 

अभ्यास, संिोधन याविषयी प्रामुख्याने इगं्रजीतील काही 

दवैनकांत (अलीकडे त्यांच्या संकेतस्थळांिर) प्रकावित 

झालेल्या वनिडक बातम्यांचे संकलन ि त्यांिर संपादनाचे 

सोपस्कार करून प्रत्येक बातमीच्या मूळ प्रकािनाचा स्रोत दऊेन 

त्या ‘पीए अपडेट’मध्ये वदल्या जातात. 

िन्यजीिविषयक अभ्यासक, संिोधक, विक्षक, 

विद्याथी, िनावधकारी ि कमाचारी आवि पयाािरि, िन्यजीि ि 

आवदिासी-वहत विषयक काम करिाऱया स्ियंसेिी संस्थांचे 

कायाकते यांचा ‘पीए अपडेट’च्या िाचकिगाात समािेि आह.े 

‘पीए अपडेट’ इगं्रजी भाषेत असल्यामुळे त्याला इतर 

प्रादवेिक भाषकांपयंत, वििेषतः भारतातील संरवक्षत क्षेत्रांजिळ 

राहिाऱया िाचकांपयंत पोहोचण्यात भाषेची मयाादा आड येते. 

संरवक्षत क्षेत्रांच्या पररसरात, जिळपास राहिारे बहुसंख्य लोक 

ह े प्रादवेिक भाषक आहते. संरवक्षत क्षेत्रांमध्ये दररोज वफरून 

काम करिारा िन विभागाचा बहुसंख्य कमाचारी िगा हा 

प्रादवेिक भाषक आह.े आजच्या सामावजक, आवथाक 

पाश्वाभमूीिर संरवक्षत क्षेत्रांचे महत्त्ि, त्यांच्या समोरील आव्हाने 

संरवक्षत क्षेत्रांिी थेट ि जिळून संबंवधत असलेल्या लोकांपयंत 

पोहोचिण्यासाठी प्रादवेिक भाषांना पयााय नाही. या जावििेतून 

महाराष्ट्ट्रातील संरवक्षत क्षेत्रांिी संबंवधत बातम्यांचे ‘पी.ए. 

अपडेट’सारखे बातमीपत्र मराठी भाषेत प्रकावित करण्याचे  

‘कल्पिकृ्ष’ने ठरिले आह.े 

मराठी ि इगं्रजी ितृ्पते्र, वनयतकावलके यामध्ये 

प्रकावित झालेल्या महाराष्ट्ट्रातील संरवक्षत क्षेत्रांिी संबंवधत 

वनिडक बातम्या संकलन, संपादन करून ‘महाराष्ट्ट्र संरवक्षत क्षेत्र 

िाताापत्रा’त वदल्या जािार आहते. प्रत्येक बातमीबरोबर वतच्या 

मळू प्रकािनाचा स्रोत त्यात वदला जािार आह.े 

‘पीए अपडेट’ आवि प्रस्तुत मराठी बातमीपत्र ही 

दोन्ही पररपिूा नाहीत, याची आम्हाला जािीि आह.े खेरीज, 

एकदा प्रकावित झालेल्या बातम्या पनु्हा दणे्याचे प्रयोजन काय, 

असा प्रश्न िाचकांना पडू िकतो. या बातमीपत्रांचा हतेू असा की 

िन्यजीिांसाठी संरवक्षत क्षेत्रातील घडामोडींविषयी बातम्या 

एकत्र पाहण्याचा पयााय उपलब्ध असािा. तसेच, इगं्रजीतील 

बातमीपत्र जिळपास दोन दिके सातत्याने प्रकावित होत 

असल्यामुळे या काळात इंग्रजी ितृ्पत्रांमध्ये संरवक्षत 

क्षेत्रांविषयीचे ितृ्ांकन कसे होते, त्यात काही बदल झाले का 

याचे दस्ताऐिजीकरि आपोआपच या बातमीपत्राच्या रुपाने 

उपलब्ध झाले आह.े तसे, महाराष्ट्ट्रातील संरवक्षत 

क्षेत्रांविषयीच्या ितृ्ांकनाचेही व्हािे, अिी अपेक्षा आह.े मखु्य 

म्हिजे, ही सरुुिात आह.े िन्यजीि संरक्षिाबाबत अिी 

बातमीपते्र जास्तीत जास्त प्रादवेिक भाषांमध्ये प्रकावित झाली 

तर हिी आहतेच. 

तेव्हा, ‘महाराष्ट्ट्र संरवक्षत क्षेत्र िाताापत्र’ कसे िाटले 

या विषयी तुमचा अवभप्राय, मते, सचूना आम्हाला जरूर 

कळिा. तुमच्या संपकाातील विद्याथी, विक्षक, िातााहर, 

पयाािरि-िन्यजीि पे्रमी ि या विषयात रुची असिारे इतर 

िाचक, कायाकते, संरवक्षत क्षेत्रांच्या पररसरातील विद्याथी, 

िाचक ि इतर रवहिासी यांच्यापयंत ह ेबातमीपत्र पोहोचािे, असे 

तुम्हाला िाटत असेल तर त्या सिांचे ईमेल, पत्े आवि संपका  

क्रमांक आम्हाला पाठिा. या िषाातील चार अंक त्यांना 

पाठिण्याची व्यिस्था आम्ही करू. तसेच, तुम्ही स्ितः विक्षक, 

पत्रकार, कायाकते असाल आवि जनजागतृीसाठी या 

बातमीपत्राचा उपयोग करण्याची तुमची इच्छा असेल तर 

त्यासाठी तुमची योजना, तुम्हाला लागिाऱया प्रतींची संख्या 

आवि तुमचा पत्ा आम्हाला कळिा. त्या तुमच्यापयंत 

पोहोचविण्याची व्यिस्था आम्ही करू. 

अक्षधक माक्षहती व संपकाासाठीः 

महाराष्ट्ट्र संरवक्षत क्षेत्र िाताापत्र  

c/o कल्पिकृ्ष, अपाटामेंट ५, श्री दत् कृपा,  

९०८, डेक्कन वजमखाना, पिेु ४११००४, महाराष्ट्ट्र, भारत. 

फॅक्सः ०२० २५६५४२३९. 

ई-मेलःmarathipaupdate@gmail.com 
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पालथ्या घड्यावर... 

‘महाराष्ट्ट्र संरवक्षत क्षेत्र िाताापत्रा’च्या पवहल्या अंकाचे प्रकािन 

कोविड-१९च्या साथीला आळा घालण्यासाठी लाग ू केलेल्या 

टाळेबंदीच्या सरुुिातीला झाले; तर दसुऱया अंकाची वनवमाती 

प्रवक्रयाही टाळेबंदीत झाली. साहवजकच या अंकात अनेक 

बातम्या टाळेबंदीचे पररिाम दिावििाऱया आहते. या काळातील 

ितृ्ांकन ह े एकीकडे, मािसाच्या अनुपवस्थतीत मानिवनवमात 

अवधिासात िािरण्याच्या िन्यजीिांच्या क्षमता आवि 

मयाादांकडे लक्ष िेधिारे; तर दसुरीकडे, आपल्या समाजाच्या 

िन्यजीि ि एकूिच पयाािरिाकडे पाहण्याच्या आत्मघातकी 

ितृ्ीची बोचरी जािीि करून दिेारे आह.े 

टाळेबंदीमळेु मािसाचा घराबाहरेचा िािर थांबला. 

संरवक्षत क्षेत्रांमध्ये पयाटक, स्थावनकांची गदी, िाहनांची रहदारी 

नसल्यामुळे िन्यप्रािी रस्त्यांिर, बफर क्षेत्रातील गािांजिळ 

मोकळेपिाने िािरताना वदसून आले. संरवक्षत क्षेत्रांव्यवतररक्त 

इतरत्रही िन्यप्राण्यांचा मोकळा िािर वदसून आला. िाघ, 

अस्िल, हरिे आदी प्राण्यांनी दाट लोकिस्तीत संचार केला. या 

घटनािंर वनसगााने, िन्यप्राण्यांनी आपली हक्काची जागा परत 

वमळिली िगैरे प्रवतवक्रया नोंदिण्यात आल्या. मात्र, या 

प्रकाराला तात्परुता ि क्षलु्लक बदल या पलीकडे काहीही अथा 

नाही. िन्यप्राण्यांना अवधिास उपयुक्त तेव्हा ठरतो, जेव्हा त्यांना 

त्यांच्या मलूभतू गरजांची पूताता त्या अवधिासातून करता येते. 

या उलट, टाळेबंदीच्या काळात झाले असे की मानिी 

अवधिासातील रचना, व्यिस्थांमळेु वतथे विरलेले काही प्रािी 

जखमी झाले ि काही ठार झाले. 

लोकिस्तीत विरलेल्या हरिांचा कुत्र्यांच्या हल्ल्यात 

झालेला मतृ्यू हा प्राण्यांच्या स्िभािाचा भाग मानता येईल. पि 

दचुाकीिरून पाठलाग करून हरिाला पळायला भाग पाडून ठार 

करिे, ही मािसाची विकृती आह.े टाळेबंदीिी थेट संबंध 

नसलेल्या एका बातमीचा उल्लेख इथे आिश्यक िाटतो. 

ताडोबाच्या बफर क्षेत्रात बछड्यांसह िाघीि आढळल्यािर िन 

विभागाची गस्त िाढेल. त्यामळेु बेकायदा दारूविक्री बंद करािी 

लागेल, या विचाराने बछड्यांसह िावघिीला ठार केल्याची 

बातमी. ही बातमी िाचून केरळमधील हवत्िीचा स्फोटकांमुळे 

झालेला मतृ्यू आठिला. या घटना िन्यजीिांविषयी आपल्या 

जनमानसातील असंिेदनिीलतेची अस्िस्थ करिारी उदाहरिे 

आहते. 

टाळेबंदीत तस्करीखेरीज खाण्यासाठी, ररकामा िेळ 

घालविण्यासाठी प्राण्यांच्या विकारी झाल्याचे वदसनू आले. या 

काळात राज्यासह दिेभरात विकारींचे प्रमाि िाढल्याची नोंद 

झाली आह.े मात्र, ही िाढ खरोखरीच टाळेबंदीतील 

पररवस्थतीमळेु झाली आह ेकी या काळात विकारीच्या घटनांची 

मोठ्या प्रमािािर दखल घेतली गेल्यामळेु नव्याने लक्षात 

आलेली जनुीच बाब आह,े ह ेतपासण्याची गरज आह.े  

टाळेबंदीत ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाने 

ऑनलाइन ताडोबा दिानाचा उपक्रम राबविला. या उपक्रमाच्या 

अंमलबजाििीत प्रकल्पातील अवधकारी, कमाचाऱयांचा िेळ 

जातो ि त्यांचे िन्यजीि संरक्षिाच्या मखु्य कामाकडे दलुाक्ष 

होते, अिी टीका झाली. मात्र, संरवक्षत क्षेत्रांमध्ये गदी न करता 

िन्यजीि पाहण्याचा एक निा पयााय यामुळे समोर आला. 

अथाात हा पयााय आवि पयाटकांची प्रत्यक्ष उपवस्थती या दोहोंचे 

िन्यजीि संरक्षिाच्या दृष्टीने फायद ेि तोटे काय आहते ह ेसजु्ञांना 

सांगिे न लगे! 

टाळेबंदीत राज्य िासनाने सह्याद्रीच्या 

पयाािरिीयदृष््टया संिेदनिील भागातून आिखी काही भाग 

िगळण्याचा प्रस्ताि कें द्राला वदला; तर कें द्राने िाघांच्या 

संचारपट््टयात खािकामाचा मागा मोकळा करण्याचा पनु्हा 

नव्याने प्रयत्न केला. एकूिच मानिी समाजासाठी कठीि अिा 

या काळातही प्रकल्पांना सरकारची पयाािरिीय मंजरुी दणे्याची 

प्रवक्रया दरूसंिादाच्या माध्यमांद्वारे सरुूच होती. पयाािरिीय 

मंजरुीच्या प्रवक्रयेकडे एरिीही औपचाररकता म्हिनू पावहले 

जाते. त्यामळेु या खेपेला मंजरुी दणे्याची प्रवक्रया झटपट उरकून 

टाकायला टाळेबंदीचे कारि आयतेच वमळाले.  

भारतातील टाळेबंदीपूिी पि जगात इतरत्र कोरोना 

विषािचूा प्रसार जोर धरू लागलेला असताना कें द्र सरकारने 

पयाािरिीय मंजरुीविषयक कायदिेीर तरतुदीत बदल प्रस्तावित 

केले. त्यानंतर अिघ्या काही वदिसांतच दिेात टाळेबंदी लागू 

झाली. एकीकडे टाळेबंदीमळेु हिा, पािी ि ध्िनी प्रदषूि कमी 

होत होते, मानिी िािर कमी झाल्याचे सकारात्मक पररिाम 

िन्यप्राण्यांच्या िागिकुीिर वदस ूलागले होते. पयाािरि संरक्षि 

संिधानाच्या नव्या िक्यता समोर येत होत्या; त्याचिेळी  

कोविड-१९ची साथ गंभीर रूप धारि करू लागली होती. अिा 

साथीला तोंड दणे्यासाठी आपल्या दिेातील आरोग्य सेिेसह 

इतर सरकारी यंत्रिाही तयार नाहीत हे लक्षात येऊ लागले होते. 

अिा िेळी संकटातील संधी मानून योग्य वदिेला पािले 

टाकण्याऐिजी सरकारने आवथाक विकासाला प्राधान्य वदले. 

त्याचबरोबर, सगळ्या नव्या िक्यािक्यता नजरेआड करून  

पयाािरिविषयक धोरिही आह े तसेच राहील, याची प्रचीती 

वदली. 

कोविड-१९च्या अनुभिामुळे सजीि-वनजीिाच्या 

सीमारेषेिरील एक अवतसूक्ष्म घटक मािसाच्या जीिनात प्रचंड  

संपादकीय 

४ 
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उलथापालथ घडिून आि ू िकतो याची भीती मािसाच्या 

मनात काही काळ राहील. पि म्हिनू या भीतीपोटी तो िन्यजीि 

ि पयाािरिाकडे संिेदनिीलपिे पाहू लागेल, अिी आिा 

बाळगिे भाबडेपिाचे ठरेल. 

गौताळा औरमघाट अभयारण्य 

गौताळा औरमघाट अभयारण्यात यंदा फि रॅप कॅमेरे 

वापरून प्राक्षिगिना 

कोरोना विषािचू्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी लागू 

केलेल्या टाळेबंदीमळेु बुद्ध पौविामेच्या रात्री होिारी 

िन्यप्राण्यांची गिना यंदा रद्द करण्याचा वनिाय राज्य िासनाने 

घेतला. त्यामळेु, गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात प्रथमच टॅ्रप 

कॅमेऱयांद्वारे दोन ते तीन वदिस प्राविगिना करण्याचे अभयारण्य 

व्यिस्थापनाने ठरविले. 

वहिरखेडा विभागातील चदंन नाला, नाटी, भगदरा 

पररसरातील पाििठ्यांिर टॅ्रप कॅमेऱयांमध्ये वबबट्या 

(leopard), कोल्हा (fox/jackal), नीलगाय (bluebull), 

हरीि (deer), साळींदर (porcupine), मोर (peacock), 

रानडुक्कर (wild boar) हे प्रािी मागील काही वदिसांत 

आढळून आले आहते. 

सूत्र – ‘बुद्ध पौविामेला यंदा प्रथमच टॅ्रप कॅमेऱयाद्वारे िन्यप्रािी  

         गिना’, https://maharashtratimes.indiatimes.com,  

         ०८.०५.२०२०. 

क्षटपेश्वर अभयारण्य 

टाळेबंदीच्या काळात क्षटपेश्वर अभयारण्यात क्षशकार 

वटपेश्वर अभयारण्यात बुद्ध पौविामेच्या वदििी तीन विकारी 

िस्त्ांसह पकडले गेले; तर मवहनाभरातच िन्यप्राण्यांच्या 

विकारीसह इतर िनगनु्ह े उघडकीस आले आहते. यंदा 

टाळेबंदीमळेु िन खात्याने पाििठ्यािरील िन्यप्रािी 

वनरीक्षिाचा ‘वनसगाानुभि’ हा कायाक्रम रद्द केल्याचा गैरफायदा 

विकाऱयांनी घेतल्याचे वदसून आले. 

रोजगार नसल्याने, करमिुकीसाठी, बकऱयाच्या 

मटिाचे भाि िाढले म्हिनू विकार केली जात असल्याचे समोर 

आले आह.े  

प्रादवेिक विभागाचे एक अवधकारी पाििठ्याजिळ 

मचािािर असताना त्यांना तीन व्यक्ती संियास्पदररत्या 

वफरताना वदसल्या. त्यांनी तातडीने भ्रमिध्िनीिरून कायाालयात 

संदिे पाठिला. दरम्यान ते वतघ ेदयाापरू, ठािेगाि, वपंटापुंगरी, 

िडिाट, खरी या गािांच्या वदिेने गेले. या मावहतीच्या आधारे 

िनावधकारी, कमाचाऱयांनी वतघा संिवयतांना िडिाट गािातील 

त्यांच्या घरातून चौकिीसाठी ताब्यात घेतले. तेव्हा एका 

संिवयताच्या घरातून वचतळाचे विंग, मोरांची वपसे, सत्रु, सरुी, 

भाले, विकारीचे जाळे आदी सावहत्य वमळाले. दसुऱया 

संिवयताच्या घरात मोराची वपसे सापडली. 

सूत्र – ‘िनमंत्र्यांच्या वजल्ह्यातच विकारी िाढल्या’,  

         https://www.loksatta.com, १७.०५.२०२०.  

         ‘मानि-िन्यजीि संघषांसह विकारीत िाढ’,  

         https://www.loksatta.com, ०९.०५.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी पयाावरिीय 

संवेदनशील िेत्राची अक्षधसूचना िारी 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी पयाािरिीय संिेदनिील 

क्षेत्राची अंवतम अवधसूचना कें द्रीय पयाािरि, िन ि हिामान 

बदल मंत्रालयाने जनूअखेरीस जारी केली. 

अंवतम अवधसचूनेनुसार, ताडोबा अंधारी व्याघ्र 

प्रकल्पाच्या चारही बाजलूा तीन वकमी ते १६ वकमीपयंत 

पयाािरिीय संिेदनिील क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला आह.े 

१३४६.६१ चौ. वकमीचे ह ेक्षेत्र आह.े अंवतम अवधसचूनेत बंदर 

गाि आवि प्रस्तावित बंदर खािीचे क्षेत्र ह ेपयाािरि संिेदनिील 

क्षेत्रात आले आह.े पयाािरि संिेदनिील क्षेत्रात कोित्याही 

प्रकारच्या खािकामाला परिानगी दतेा येिार नाही, असे या 

अवधसचूनेत नमदू केले आह.े त्यामळेु कें द्रीय कोळसा 

मंत्रालयापाठोपाठ आता पयाािरि मंत्रालयाने पयाािरिीय 

संिेदनिील क्षेत्राच्या अवधसचूनेच्या माध्यमातून बंदर कोळसा 

खाि नाकारली आह.े  

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या पयाािरिीय 

संिेदनिील क्षेत्राची पवहली अवधसूचना जलुै २०१८ मध्ये 

वनघाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये अंवतम अवधसूचना 

वनघाली असली तरीही ती कागदोपत्री प्रकावित झाली नव्हती. 

टाळेबंदीनंतर ती आिखी रखडली. अखेर, आता ती मंत्रालयाने 

जारी केली आह.े  

सूत्र – ‘पयाािरिीय संिेदनिील क्षेत्रात खािकामास बंदी’,  

         https://www.loksatta.com, ०१.०७.२०२०. 
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ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगतचे  

बंदर कोळसा िेत्र रद्द 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजिळ असलेले बंदर कोळसा क्षेत्र 

वललािाच्या यादीतून िगळण्याचा वनिाय कें द्रीय कोळसा 

मंत्रालयाने घेतला. 

बंदर कोळसा क्षेत्राबाबत विविध मदुद््यांची बारकाईने 

तपासिी केल्यानंतर हा वनिाय घेतल्याचे कें द्रीय कोळसा, 

खािकाम ि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोिी यांनी 

सांवगतले. 

कोळसा मंत्रालयाने देिातील ४१ कोळसा क्षेत्रांचा 

समािेि असलेली वललािासाठीची यादी १८ जनू रोजी जाहीर 

केली. त्यात ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजिळ असलेल्या 

बंदर कोळसा क्षेत्राचा समािेि होता. 

हा भाग ताडोबा अंधारी व्याघ्र अवधिासाला नागपरू, 

भंडारा ि गोंवदया वजल्ह्यातील इतर व्याघ्र अवधिासांिी 

जोडिाऱया िन्यजीि संचारमागाात येतो. इथे खािकाम केल्यास 

व्याघ्र संिधानाला धोका पोहोचेल ि चंद्रपरू वजल्ह्यात मािसू-

िन्यप्रािी संघषााची तीव्रता िाढेल, अिी भवूमका 

पयाािरििाद्यांनी मांडली होती. एका कायाकत्यााने या संदभाात 

न्यायालयात धाि घेतली. त्याचबरोबर, माजी कें द्रीय पयाािरि 

मंत्री जयराम रमेि, राज्याचे पयाािरि मंत्री आवदत्य ठाकरे यांनी 

कें द्रीय पयाािरि मंत्री प्रकाि जािडेकर यांनी बंदर कोळसा क्षेत्र 

वललािाच्या यादीतून िगळािे, अिा आियाची पते्र पाठिली 

होती. 

यापिूी १९९९ ि २००९ मध्ये या क्षेत्राचे प्रस्तावित 

वललाि नेमके याच कारिांनी विरोध झाल्यामळेु रद्द करण्यात 

आले होते. 

सूत्र – वििेक देिपांडे, ‘आफ्टर एवक्टविस्ट्स रेझ इकॉलॉवजकल  

         कन्सन्सा, बंदर कोल ब्लॉक स्ट्रक ऑफ ऑक्िन वलस्ट’,  

         www.indianexpress.com, ३०.०६.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वाघाच्या क्षशकारीचे 

िुने प्रकरि उघड 

चंद्रपरू िन विभागाने पडोली-घगु्घसु मागाािर िाघांच्या 

अियिांची तस्करी करिाऱया तीन आरोपींना जनू मवहन्याच्या 

वतसऱया आठिड्यात ताब्यात घेतले. त्यांची झडती घेतली 

असता त्यांच्याजिळून िाघाची सहा हाडे, सहा वमिा ि पाच 

नखे वमळाली. ह ेअििेष आवि आरोपींचे िाहन िन विभागाने 

जप्त केले.  

या वतन्ही आरोपींची कसून चौकिी केली असता 

चार िषांपिूी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील 

िेतवििारात विद्यतु प्रिाह सोडून िाघाची विकार केल्याची 

कबुली आरोपींनी वदली. त्यांनी बफर क्षेत्रात वनयतक्षेत्र हळदी 

इथे िाघाचा मतृदहे परुला होता. या वठकािी खोदनू िन 

विभागाने िाघाची हाडे जप्त केली ि या प्रकरिी एकूि नऊ 

आरोपींना अटक केली आह.े 

सूत्र – ‘िाघाच्या अियि तस्करीतून उलगडले चार िषांपूिीचे  

          व्याघ्र विकार प्रकरि’, https://www.loksatta.com,  

          १९.०६.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र पकल्पातील वाघीि व बछड्यांची 

क्षवष घालून हत्या; प्रकल्पाक्षधकाऱयांवर टीकेची झोड 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील मोहली िन 

पररक्षेत्रात जनूच्या दसुऱया आठिड्यात चार वदिसांच्या अंतराने 

िाघीि ि दोन बछड्यांसह दोन माकडांचे कुजलेले मतृदहे 

आढळले. ह ेमतृ्यू विषबाधेने झाल्याचा प्राथवमक अंदाज खरा 

ठरला आह.े पररसरात िाघाचा िािर असल्याचे कळले तर िन 

विभागाची वनयवमत गस्त होईल आवि आपला अिैध 

मद्यव्यिसाय धोक्यात येईल, या भीतीने दारू विके्रत्यांनी 

विषप्रयोग करून या हत्या केल्याचे उघड झाले.  

या प्रकरिी बफर क्षेत्रातील कोंडेगाि िेतवििारातील 

वतघांना अटक करण्यात आली आह.े आरोपींनी मतृ डुकरािर ि 

मोहाच्या फुलांिर विष टाकले. िाघीि ि बछड्यांनी डुकराचे 

मांस खाल्ल्यामळेु त्यांचा मतृ्यू झाला होता. 

िावघिीचा मतृ्यू झाल्यानंतर ताडोबा व्यिस्थापनाला 

ही मावहती चारपाच वदिसांनी वमळाली. त्यामळेु ताडोबाच्या 

क्षेत्र संचालकांिर िन्यजीिपे्रमींकडून टीका होत आह े की 

टाळेबंदीत ताडोबातील पयाटन बंद होते, िनकमाचाऱयांची 

उपवस्थती कमी होती, अिा वस्थतीत प्रत्यक्ष जंगलात संरक्षि, 

गस्त या बाबींकडे व्यिस्थापनाने लक्ष दिेे आिश्यक होते; 

याउलट ताडोबाचे ऑनलाइन दिान घडविण्यासाठी दररोज 

िनावधकारी ि कमाचारी वचत्रीकरिात आवि ऑनलाइन 

वचत्रवफती तयार करण्यात गुंतले होते; त्यामुळे िाघांच्या 

सरुक्षेकडे दलुाक्ष झाले.  

क्षेत्र संचालकांनी काही मवहन्यांपूिी मािसू-िन्यजीि 

संघषा असलेल्या ७५ गािांमधील ग्रामस्थांचे वििेष व्याघ्र 

संरक्षि दल तयार केले होते. या सिांना आगरझरी इथे प्रविक्षि 

दणे्यात आले होते. त्यानंतरही विकारीच्या घटना कमी झालेल्या 

नाहीत. तेव्हा िन विभागाने पयाटन सोडून सरुक्षेकडे अवधक लक्ष 

कें वद्रत करिे गरजेचे आह,े अस ेमत िन्यजीिपे्रमींनी व्यक्त केले. 

दरम्यान, माचा मवहन्यात ताडोबा अंधारी व्याघ्र 

प्रकल्पातील लोकवप्रय िाघीि माया (टी१२) वहने पाच; तर 

छोटी तारा (टी ७) वहने तीन बछड्यांना जन्म वदला आह.े 

६ 
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सूत्र – ‘चंद्रपूरमध्ये िाघीि आवि दोन बछड्यांची हत्या’,  

          https://www.loksatta.com, १८.०६.२०२०. 

          गजानन वझलू सािंत, ‘ताडोबात िाघाचे २ बछडे आढळले   

          मतृािस्थेत; ‘त्या’ िक्यतेने खळबळ’,  

          https://maharashtratimes.indiatimes.com,  

          १४.०६.२०२०.  

          ‘ताडोब्यात दोन बछड्यांचा मतृ्यू’,   

          https://maharashtratimes.indiatimes.com,  

          १५.०६.२०२०.  

          रिींद्र जुनारकर, ‘िाघीि, बछड्यांच्या मतृ्यूने िन खात्याच्या  

          कारभारािर प्रश्नवचन्ह’, https://www.loksatta.com,  

          १६.०६.२०२०.  

          ‘चंद्रपूर : िाघीि आवि दोन बछड्यांिरील विषप्रयोग     

           प्रकरिी वतघे ताब्यात’, https://www.loksatta.com,  

           १६.०६.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून पकडलेल्या वाघाचा  

बचाव कें द्रात मृत्यू 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोलारा पररसरात हल्ले 

करिाऱया केटी-१ या िाघाला पकडून गोरेिाडा बचाि कें द्रात 

ठेिले होते. वतथ े२२ जनू रोजी त्याचा अचानक मतृ्यू झाला.  

कोलारा भागात लािण्यात आलेल्या कॅमेरा टॅ्रपच्या 

आधारे कोलारा भागात मािसांिर हल्ले करिारा एकच िाघ 

असनू तो केटी-१ असल्याने वनष्ट्पन्न झाले होते. मे मवहन्यात 

गाभा क्षेत्रात तेंद ूपाने गोळा करण्यासाठी गेलेली एक मवहला या 

िाघाच्या हल्ल्यात जागीच ठार झाली. त्या पिूी फेब्रुिारी 

मवहन्यात िेतात जागलीसाठी गेलेल्या िेतकऱयािर हल्ला 

करून त्याला िाघाने ठार केले. एवप्रल मवहन्यात मोहफुले 

िेचण्यासाठी जंगलात गेलेली एक मवहलाही िाघाच्या हल्ल्यात 

ठार झाली. 

या िाघाला जेरबंद करािे अिी मागिी ग्रामस्थांनी 

लािनू धरली होती. िन विभाग िाघाला जेरबंद करिार नसेल 

तर आम्हीच त्याचा बंदोबस्त करतो, असा इिारा ग्रामस्थांनी 

वदल्यानंतर ताडोबा व्यिस्थापनाने तसा प्रस्ताि प्रधान मखु्य 

िनसंरक्षक यांच्याकडे पाठिला. त्यापाठोपाठ प्रधान मखु्य 

िनसंरक्षक (िन्यजीि) यांनी ताडोबा प्रिासनाला तसे आदेि 

वदले. 

सूत्र – ‘ताडोबातील विकारी िाघाचा गोरेिाड्यात संियास्पद  

         मतृ्यू’, https://www.lokmat.com, २३.०६.२०२०.  

         रिींद्र जुनारकर, ‘चंद्रपूर : पाच ग्रामस्थांचा जीि घेिारा िाघ    

         अखेर जेरबंद’, https://www.loksatta.com,  

         १०.०६.२०२०.  

         ‘पाच ग्रामस्थांचे बळी घेिाऱया िाघाला जेरबंद करण्याचे   

         आदेि’, https://www.loksatta.com, १०.०६.२०२०.  

         ‘ताडोब्यात व्याघ्रहल्ल्यात मवहला ठार’,   

         https://maharashtratimes.indiatimes.com,  

         २०.०५.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात ११५ वाघ व १५१ क्षबबटे 

 
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा आवि बफर क्षेत्रात 

वमळून ११५ िाघ ि १५१ वबबटे असािेत, असा प्राथवमक 

अंदाज महाराष्ट्ट्र िन विभाग ि भारतीय िन्यजीि संस्थे 

(Wildlife Institute of India) ने संयुक्तपिे जाहीर केलेल्या 

अहिालात व्यक्त केला आह.े  

भारतीय िन्यजीि संस्था आवि िन विभागाने 

नोव्हेंबर २०१८ ते एवप्रल २०१९ या कालािधीत ताडोबा 

अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात िाघ, वबबट्यांची गिना केली. व्याघ्र 

गिनेत वबबट्यांची गिना करण्याची ही पवहली िेळ आह.े 

अहिालानुसार िाघांची संख्या २०१८ मधील ८१ 

िरून २०१९ मध्ये ८८ पयंत िाढली. २०१८ आवि २०१९ च्या 

तुलनेत यंदा िाघांची संख्या ११५ िर पोहोचली आह.े 

वबबट्यांची संख्या १५१ इतकी आह.े 

या गिनेसाठी एकूि ३५९ कॅमेरा टॅ्रप लािण्यात 

आले होते. तसेच गिनेसाठी सिेक्षिाच्या ट्रान्सेक्ट पद्धतीचाही 

अिलंब करण्यात आला.  

सूत्र – ‘ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात ११५ िाघ आवि १५१ वबबटे’,  

          https://www.loksatta.com, २०.०५.२०२०. 

नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र प्रकल्प 

नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र प्रकल्पातील 

एन-१ वाघीि िेरबंद 

गोंवदया वजल्ह्यातील गोरेगाि ि वतरोडा िन पररक्षेत्रातं एवप्रल 

मवहन्यात दोघांना ठार करिाऱया एन-१ नािाच्या िावघिीला 

सात मे रोजी बागडबंद गािाजिळ गमुडोह तलाि पररसरात 

जेरबंद करण्यात आले. वतची रिानगी गोरेिाडा 

प्राविसंग्रहालयाकडे करण्यात आली.  
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एन-१ िावघिीला पकडण्यासाठी ब्रम्हपरुीपासूनच 

प्रयत्न सुरू होते. ही िाघीि जिळपास तीन िषांची असनू ती 

ब्रह्मपरुी िन विभागातून निेगाि अभयारण्यात ि वतथून नागवझरा 

अभयारण्याकडे आली. पढेु ती नागवझऱयाच्या बफर क्षेत्रात 

िािरू लागली. 

ब्रह्मपरुी िन विभागात या िावघिीने तीन व्यक्तींना 

ठार केले. नागवझऱयाच्या बफर क्षेत्रातील धानुटोला इथे वतने 

एका परुुषाला ठार केले. त्यानंतर २० वदिसांनी नागवझरा 

अभयारण्याच्या प्रिेिद्वाराजिळ असलेल्या मंगेझरी गािानजीक 

बफर क्षेत्रात एका मवहलेला ठार केले. त्यामळेु या िावघिीला 

जेरबंद करण्याचे आदिे िन विभागाने वदले होते. 

 

सूत्र – ‘अखेर ती िाघीि जेरबंद’, www.tarunbharat.net,  

          ०८.०५.२०२०. 

नांदुरमधमेश्वर अभयारण्य  

नांदुरमधमेश्वर अभयारण्याचा ‘रामसर’ दिाा क्षटकक्षवण्याचे 

आव्हान 

नांदरुमधमेश्वर अभयारण्याचा ‘रामसर’ दजाा वटकिनू 

ठेिण्यासाठी िन विभागासमोर स्थावनक ि प्रिासकीय अडथळे 

ओलांडण्याचे आव्हान आह.े  

 
अभयारण्याच्या सीमारेषा आखलेल्या नसल्यामुळे 

अभयारण्यालगत असलेल्या चापडगािसह अन्य ११ गािांतील 

िेतकरी अभयारण्यातील धरिालगत असलेल्या जवमनीिर 

हक्क सांगत आहते; त्यात राजकीय दबािही आह.े पािथळीत 

मासेमारी करण्यासाठी लोक येतात. िेगिेगळ्या कारिांनी 

अभयारण्यात विरिाऱया स्थावनकांची संख्या मोठी आह.े 

त्यांच्यासाठी प्रिेिपत्र असले तरी याचा गैरफायदा काहीजि 

घेतात. िन विभाग संिवयतांिर कारिाई करत.े मात्र, अपऱुया 

मनुष्ट्यबळामुळे सिाच हालचालींिर लक्ष ठेििे अिक्य होत 

असल्याने कारिाईदरम्यान पुराव्याअभािी िाद उद्भितात. 

अभयारण्य पररसरातील धरिाला गोदािरीचे पािी 

वमळते. नाविक महानगरपावलका हद्दीतून या वठकािी दवूषत 

पािी येत असल्यान ेपक्षी, मासे यांच्या जीविताला धोका वनमााि 

होत आह.े याबाबत नाविक महानगरपावलका आवि पाटबंधारे 

विभाग यांच्यािी िन विभागाची चचाा सरुू आह.े 

अडचिी ि त्यािर उपाय यांचा कृती आराखडा 

तयार करण्याचे काम सुरू असले तरी कोरोना विषािचूा प्रादभुााि 

आवि टाळेबंदीमळेु कामाचा िेग मंदािला आह.े पयाटक येत 

नसल्याने महसलुात घट झाली आह.े कें द्रीय विभागाकडून 

आिश्यक वनधी न वमळाल्यामळेुही कामे खोळंबली आहते. 

सूत्र – ‘‘रामसर’ दजाा वटकिण्याचे नांदरुमध्यमेश्वर अभयारण्यासमोर  

         आव्हान’, https://www.loksatta.com, ०५.०६.२०२०. 

नांदुरमधमेश्वर अभयारण्यातील नदीपात्रात मृत मासे   

नांदरुमधमेश्वर अभयारण्याचा भाग असलेल्या गोदािरी नदीच्या 

करंजगाि ते मांजरगाि टप्प्यात एवप्रल अखेरीस मोठ्या संख्येने 

मतृ मास ेआढळले. 

गंगापरू धरिातून अहमदनगरसाठी पािी 

सोडल्यामुळे गोदािरी नदी प्रिावहत झाली. तेव्हा वतच्या पात्रातून 

नांदरुमधमेश्वर धरिात काळे पािी ि पाििेली िाहून आल्या. 

दवूषत पाण्यामळेु गोदाकाठािरील करंजगाि, कोठुरे, मांजरगाि 

या गािांमध्ये नदीपात्रात मोठ्या संख्येने मासे मतृ झाल्याच ेवदसून 

आले. दवूषत पाण्यामळेु पक्ष्याचं्या अवधिासालाही धोका पोहोचू 

िकतो, त्यामळेु या घटनेची चौकिी करण्याची मागिी 

पक्षीवमत्रांनी केली आह.े  

गोदािरीच्या पाण्याचे नमनेु तपासिीसाठी प्रदषूि 

मंडळाकडे पाठिले आहते, असे नांदरुमधमेश्वर िन्यजीि 

क्षेत्राच्या अवधकाऱयांनी सांवगतले. 

सूत्र – ‘नांदरुमधमेश्वर अभयारण्यात मतृ मासे’,  

          https://www.lokmat.com, २०.०४.२०२०. 

बोर व्याघ्र प्रकल्प 

बोर व्याघ्र प्रकल्पात तपक्षकरी रंगाचे अस्वल 

बोर व्याघ्र प्रकल्पात १४ माचा रोजी अस्िलाचे तपवकरी रंगाचे 

वपल्लू कॅमेरा टॅ्रपमध्ये वदसनू आले. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या 
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वसपना िन्यजीि विभागात अिघ्या १० वदिसांपूिी – ४ माचा 

रोजी तपवकरी रंगाचे मादी अस्िल कॅमेरा टॅ्रपमध्ये वदसनू आले 

होते. 

या पिूी २०१४ मध्ये मेळघाटात वचखलदरा िन 

पररक्षेत्रात तपवकरी रंगाचे अस्िल िनकमाचाऱयांना वदसले होते. 

त्याची नोंद मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे आह.े त्यामुळे बोर 

अभयारण्यात आढळलेले हे वपल्लू ही विदभाातील तपवकरी 

अस्िलाची वतसरी नोंद ठरली आह.े 

सूत्र – अवनल कडू, ‘बोर व्याघ्र अभयारण्यातही आढळले तपवकरी  

         अस्िलीचे वपल्लू’, https://www.lokmat.com,  

         १९.०४.२०२०. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात कॅमेरा रॅपमुळे 

क्षशकाऱयांना पकडण्यात वन क्षवभागाला यश 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात लािलेल्या कॅमेरा टॅ्रपमध्ये 

विकाऱयांच्या हालचालींची नोंद झाली ि त्या आधारे सहा 

विकाऱयांना पकडण्यात  प्रकल्प प्रिासनाला यि आले. 

व्याघ्रगिनेच्या कामाचा भाग म्हिनू मेळघाटात लािलेल्या 

कॅमेरा टॅ्रपमध्ये काही विकारी हातात कुऱहाडी घेऊन, विकारी 

कुत्र्यांसह िन्यप्राण्यांचा पाठलाग करताना वदसनू आले. 

वचखलदरा भागातील सलोना गािाचे ह े रवहिासी असल्याचे 

प्रकल्प प्रिासनाने िोधून काढल्यािर त्यांना अटक करण्यात 

आली. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अवतसंिेदनिील मानल्या गेलेल्या 

घटांग भागात ह े विकारी विरले होते. २०१३ मध्ये बहवेलया 

समहूातील विकाऱयांच्या संघवटत टोळीने याच भागात एका 

अस्िलासह, िाघ, वबबट्यांची विकार केली होती. त्यातील 

काही विकाऱयांना पकडून विक्षा ठोठािण्यात आली. मात्र, 

काही आरोपी अद्यापही फरार आहते. 

सूत्र - ‘कॅमेरा टॅ्रप्स ‘कॅच’ पोचसा इन मेळघाट’,  

        www.timesofindia.indiatimes.com, ०१.०७.२०२०. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात टाळेबंदीत 

वनयप्राण्यांचा मुि संचार; हरिांचा मृत्य ू

टाळेबंदीच्या काळात पयाटकांचा िािर नसल्यामळेु मेळघाट 

व्याघ्र प्रकल्पात िन्यप्रािी मकु्त संचार करताना वदसनू आले. 

गाविलगड िन पररक्षेत्रात कॅमेरा टॅ्रपमध्ये िाघीि दोन 

बछड्यांसह िािरताना वदसली.  

सेमाडोह, हररसाल, कोलकाज, वचखलदरा, 

आमझरी, िहानूर, धारगड, अंबाबरिा, िान, नरनाळा, ढाकिा, 

चौरकंुड, हतरू, तारूबांदा, रायपूर पररसरात पयाटकांसह 

गािकऱयांच्या िाहनांच्या रहदारीमळेु एरिी िन्यप्रािी रस्त्यांिर 

येत नसत.  

मेळघाटच्या पायथ्यािी पथ्रोट पररसरातील 

िेतवििारातही िन्यप्राण्यांचा िािर िाढलेला वदसनू आला. 

जठािपरू वििारात कुत्र्यांनी हरिािर हल्ला केला. दसुरी घटना 

सोमठािा वििारात घडली; काळविटाचा कुत्र्याने केलेल्या 

हल्ल्यात मतृ्यू झाला. अन्य घटनेत विवहरीत हरीि पडले; तर 

कासमपरू इथे गरुाख्यांना हरिाचे निजात पाडस वमळाले.  

सूत्र – ‘पथ्रोट पररसरात िन्य प्राण्यांचा मुक्त संचार’,  

         www.tarunbharat.net, १३.०५.२०२०. 

         ‘लॉकडाऊनमध्ये मेळघाटात िन्यप्राण्यांचा मकु्त संचार’,   

         https://www.lokmat.com, ११.०४.२०२०. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात एका रात्रीत १७ हिारांहून 

अक्षधक प्राण्यांचे दशान 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात बुद्ध पौविामेच्या रात्री िन विभागाने 

केिळ िनकमाचाऱयांच्या सहाय्याने केलेल्या प्राविगिनेत 

१७,१८६ प्रािी वदसनू आले. टाळेबंदी लाग ू असल्याने 

िन्यप्रािीप्रेमींना प्राविगिनेच्या उपक्रमात िन विभागाने 

सहभागी करून घेतले नाही. 

प्रकल्पातील चार िन्यजीि विभागांतगात येिारी १८ 

िन पररक्षेते्र आवि अकोला ि पांढरकिडा भागातील सहा 

अभयारण्यांमध्ये ही प्राविगिना करण्यात आली. या िेळी ५४६ 

मचािांिरून वनरीक्षि करण्यात आले. त्यात ३५ िाघ (tiger), 

४० वबबटे (leopard), ३४० अस्िले (bear), ७५२ गिे 

(gaur), १७२ रानकुते्र (wild dog) यांच्यासह सांबर 

(sambar) , वचतळ (spotted deer), भेकर (barking deer), 

चौवसंगा, रानडुक्करे (wild boar), साळ (porcupine), तरस 

(hyena), नीलगाई, खिलेमांजर (pangolin) , कोल्ह े

(fox/jackal), ससे (hare), मुंगूस, जंगली मांजरे (wild cat), 

रानकोंबड्या (jungle fowl) , मोर (peacock) , िानरे 

(monkey) असे एकूि १७,१८६ प्रािीपक्षी वदसनू आले. 

सूत्र – विजय विंदे, ‘सुखद... मेळघाटात १७ हजार १८६ प्राण्यांचे  

       दिान’, https://www.lokmat.com, १०.०५.२०२०.
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टाळेबंदीत ४० वनाक्षधकारी, कमाचाऱयांचे  

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात सहभोिन! 

टाळेबंदी असताना मेळघाट प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात समुारे ४० 

अवधकारी ि कमाचाऱयांनी समारंभ केला. या भागातील 

आमदारांनी वजल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे याची तक्रार केली. 

मात्र, अिघ्या काही तासांतच ती मागेही घेतली.  

वचखलदरा तालुक्यात रायपरू – सेमाडोह मागाािर 

रायपरूजिळ िन खात्याची कारागोलाई व्याघ्र संरक्षि कुटी 

आह.े वतथ ेएक मे रोजी सकाळी वसपना िन्यजीि विभागाच्या 

उपिनसंरक्षकांसह इतर विभागाचे काही अवधकारी, कमाचारी 

जल्लोष करत असल्याची तक्रार मेळघाटचे आमदार राजकुमार 

पटेल यांनी अमरािती वजल्ह्याच्या पालकमंत्री अ ॅड. यिोमती 

ठाकूर यांच्याकडे एका पत्रान्िये केली. एक अवधकारी 

प्रवतवनयुक्तीिर इतर विभागात जात असल्याने हा वनरोप समारंभ 

केल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. मात्र, काही तासांनी पटेल यांनी 

ह े पत्र मागे घेतले. काही राजकीय विरोधकांनी खोटी मावहती 

परुिनू माझी वदिाभलू केली, माझ्यात ि िनावधकाऱयांत 

िैमनस्य वनमााि करण्याचा प्रयत्न केला, अिा आियाचे पत्र 

त्यांनी पालकमंत्र्यांना वलवहले.  

दसुरीकडे, वसपना िन्यजीि विभागानेही झाल्या 

प्रकाराबाबत, ििव्याचा ऋतू असल्याने सेमाडोह ते रायपूर 

िनक्षेत्रात सामवूहक पायदळ गस्त घालण्यात आली आवि या 

गस्तीदरम्यान, दपुारच्या िेळी सिा एकत्र जेिले, असा खलुासा 

केला.  

आमदारांच्या स्पष्टीकरिासह हा खलुासाही ग्राह्य 

धरला तरी काही प्रश्न या ितृ्ात उपवस्थत केले आहते, जसे की 

िन्यजीि विभागाच्या गस्तीत प्रादवेिक विभागाचे उपिनसंरक्षक 

का उपवस्थत रावहले? टाळेबंदीत िन खात्यातील दोन विभाग 

वमळून एकदम २५-३० जि गस्तीसाठी का एकत्र आले? 

सूत्र – ‘बैठकीच्या नािािर मेळघाटच्या जंगलात िनखात्याची  

         पाटी!’ https://www.loksatta.com, ०३.०५.२०२०. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाच्या 

टाळेबंदीतील उपाययोिना इतरांसाठी मागादशाक 

िन्यप्राण्यांच्या अवधिासाला कोरोना विषािचूी झळ पोहोच ूनये 

म्हिनू मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प प्रिासनाने विविध स्तरांिर 

केलेल्या उपाययोजना इतर व्याघ्र प्रकल्पांसाठी मागादिाक 

ठरिाऱया आहते. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाअंतगात येिाऱया अकोट, 

गगुामल, वसपना, मेळघाट, अकोला, पांढरकिडा या िन्यजीि 

विभागांसह अमरािती इथल्या अप्पर प्रधान मखु्य िनसंरक्षक 

कायाालयातील अवधकारी ि कमाचाऱयांना मास्क, सॅवनटायझर ि 

साबि िाटप करण्यात आले. तसेच, क्षेत्रीय कमाचाऱयांसाठी 

सेमाडोह, हररसाल ि ढाकिा येथे िैद्यकीय तपासिी विबीर 

आयोवजत करण्यात आले. 

िन विभागाने उपलब्ध करून वदलेले कापड िापरून 

हररसाल ि आमझरी इथल्या मवहला विलाई कें द्राने समुारे ११ 

हजार मास्क तयार केले. त्यांची खरेदी व्याघ्र प्रकल्प प्रिासनाने 

केली ि गािकऱयानंा ते मोफत िाटले. प्रकल्पाअंतगात येिाऱया 

२१३ गािांमध्ये  स्थावनक भाषेतून जनजागतृी अवभयान 

राबिण्यात आले. समुारे ५० गािांमध्ये मास्क ि साबि िाटप 

करण्यात आले. या गािांमध्ये विविध स्ियंसेिी संस्थांच्या 

मदतीने वकरािा िाटप करण्यात आले. घरगतुी गॅस संपल्यािर 

सरपिासाठी गािकऱयांनी जंगलात जाऊ नये म्हिून समुारे १५४ 

कुटंुबांना मेळघाट व्याघ्र संिधान प्रवतष्ठानमाफा त घरगतुी गॅस 

वसलेंडरचा पुरिठा करण्यात आला. पयाटक मागादिाकांची 

उपासमार होऊ नये म्हिनू १३० पयाटक मागादिाकांना एक 

मवहन्याचे वकरािा िाटप करण्यात आले. दगुाम भागातील १६२ 

संरक्षि कुटी ि तपासिी नाक्यािरील स्थावनक रोजंदारी मजरुांना 

वकरािा िाटप करण्यात आले. 

सूत्र – ‘करोनाच्या लढाईत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची  

         तयारी अव्िल’, https://www.loksatta.com,  

         २३.०४.२०२०. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात महाशीर माशाचे उत्पादन 

नागपरू इथल्या महाराष्ट्ट्र पि ू ि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 

सहकायााने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वहराबंबई इथल्या 

जलाियात महािीर मािाचे उत्पादन घेण्यास सरुुिात  झाली 

आह.े 

महािीरचे मेळघाटात पैदास ि संगोपन करण्याची योजना 

२०१४ मध्ये मंजरू करण्यात आली होती. २०१५ मध्ये पिेु 

वजल्ह्यातील लोिािळा तालुक्यातील िाळिि इथल्या टाटा 

महािीर हचॅरीतून बीज आिनू ते वहराबंबई इथल्या जलाियात 

टाकण्यात आले. त्यातून २०१८ मध्ये नर ि मादी िेगळे करून 

३,००० महािीर बोटुकलीचे उत्पादन घेण्यात आले, २०१९ या 

िषाात ७,००० महािीर बोटुकलीचे उत्पादन घेण्यात आले. 

आधवुनक िेतीत िापरले जािारी कीटकनािके 

मोठ्या प्रमािात नदीमध्ये िाहून येतात. कीटक ि सकू्ष्म 

सजीिांिर गजुराि करिाऱ या महािीरचे खाद्य यामळेु नष्ट होत 

असल्यान ेमहािीर लुप्त होत चालला आह.े  

सूत्र – ‘दमुीळ महािीर मािांचे मेळघाटात उत्पादन सुरू’,  

         www.tarunbharat.net, २०.०४.२०२०. 
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मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात पांढरे अस्वल 

‘लााँग-टमा मॉवनटरींग ऑफ टायगर बेअररंग एररयाज ् ऑफ 

विदभा’ नामक उपक्रमाच्या चौथ्या टप्प्यात मेळघाट व्याघ्र 

प्रकल्पात पांढऱ या मादी अस्िलाच्या अवस्तत्त्िाची नोंद झाली 

आह.े यापिूी २०१४ मध्ये वचखलदराच्या जंगलात पांढरे 

अस्िल आढळले होते. 

मेळघाटातील वसपना िन्यजीि विभागात लािलेल्या 

कॅमेरा टॅ्रपमध्ये ४ माचा रोजी पहाटे पांढऱया मादी अस्िलाचे 

छायावचत्र वटपले गेले.  

सूत्र – ‘तब्बल सहा िषाानंतर पांढऱ या अस्िलीचे दिान;  

         मेळघाटच्या िैभिात िाढ’, www.tarunbharat.net,  

        १९.०४.२०२०. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वाघाचा मध्य प्रदेशाच्या 

हद्दीत मृत्यू; घटनास्थळी लागलेल्या आगीमुळे 

प्रकरिाला गंभीर वळि 

बुलडािा वजल्ह्यातील आंबाबरिालगत असलेल्या मध्य 

प्रदिेातील खकनार पररक्षेत्राच्या जंगलात एका िाघाचा 

कुजलेला मतृदहे आढळला. मतृ िाघ मेळघाट व्याघ्र 

प्रकल्पातील असनू टी-२३ नािाने ओळखला जात होता. मात्र, 

अवधक तपासाकररता प्रकल्पातील अवधकारी मध्य प्रदिेात 

घटनास्थळी पोहोचण्यापूिीच जंगलाला आग लागली ि त्यात 

िाघाचा मतृदहे जळून खाक झाला. 

 
मतृ िाघाच्या िरीरातील कोिते अियि वकंिा 

कातडी विल्लक होती ि काय जळाले, या बाबतीत संभ्रम आह.े 

राखेत वमळालेले मतृ िाघाचे काही अििेष मध्य प्रदिे िन 

विभागाने फॉरेवन्सक विश् लेषिासाठी दहेरादनूला पाठविले 

आहते. कोरोना विषािचूा संसगा या िाघाला पाळीि 

प्राण्यांमाफा त होण्याची िक्यता लक्षात घेता टी-२३ च्या 

ििविच्छेदनात कोरोनाच्या लक्षिाचे विश् लेषि आिश्यक 

मानले जात आह.े 

या घटनाक्रमामळेु अनेक िंका उपवस्थत झाल्या 

आहते; िनावधकाऱयांचे पथक येण्यापिूी नेमकी घटनास्थळी 

आग किी लागली? कोरोना विषािचू्या बाधेची िक्यता, 

मतृदहेातील अियिांविषयी नेमक्या मावहतीचा अभाि इत्यादी. 

घटनास्थळ मध्य प्रदिेाच्या हद्दीत असल्याने 

चौकिीत अडथळे वनमााि झाले आहते. मध्य प्रदिेाची सीमा 

धारिी ि संग्रामपरू तालुक्याला लागनू असल्याने मेळघाटच्या 

जंगलातून मोहफुल,े सालई वडंक आवि िन्यप्राण्यांच्या 

अियिांची तस्करी इथ ेनेहमी होत असते. टाळेबंदीच्या काळात 

जंगलात मानिी हस्तक्षेप कमी झाल्यामळेु िन्यप्रािी मध्य 

प्रदिेातील जंगलात प्रिेि करत असल्याचे वदसनू आले होते.  

सूत्र – ‘िन्य प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी रॅवपड अ ॅक्िन फोसा’,  

         www.tarunbharat.net, १४.०४.२०२०.  

         ‘िनातील आगीत िाघाचा मतृदेहही जळाला’,  

         www.tarunbharat.net, १३.०४.२०२०. 

         ‘मेळघाटच्या िाघाचा मध्यप्रदेिच्या जंगलात मतृ्यू’,  

         www.tarunbharat.net, १२.०४.२०२०. 

यावल अभयारण्य 

यावल अभयारण्यात क्षशकाऱयांचा वनकमाचाऱयांवर 

गोळीबार 

यािल अभयारण्यातील लंगडा आंबा पररसरात विरलेल्या २५-

३० विकाऱयांच्या टोळीने िन विभागाच्या कमाचाऱयांिर 

गोळीबार केला.  

मध्य प्रदिेातून लंगडा आंबा भागात विकारी आले 

असल्याची मावहती िनावधकाऱयांना वमळाली होती. त्यामळेु 

िनरक्षकांसह १४ जिांच्या पथकाने त्या भागात जाऊन वतथे 

आलेल्या लोकांना हटकले. त्यािर त्यांनी आपि “िन जवमनी 

तयार करण्या”साठी आल्याचे सांवगतले. तेव्हा िनकमाचाऱयांनी 

अिा प्रकारे िन जवमनीिर अवतक्रमि करिे बेकायदा 

असल्याकडे त्यांचे लक्ष िेधले. त्याच िेळी या लोकांकडे िसे्त् 

असल्याचे उघड होताच त्यांनी िनकमाचाऱयांिर गोळीबार 

केला. प्रत्युत्रादाखल िनकमाचाऱयांनी हिेत गोळीबार केला, 

तेव्हा ही टोळी नदीमागे पळाली. 

सूत्र – ‘यािल अभयारण्यात विकाऱयांचा िन विभागाच्या  

         अवधकाऱयांिर गोळीबार’, https://www.lokmat.com,  

         ०५.०५.२०२०. 
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लोिार अभयारण्य 

लोिार अभयारण्यातील सरोवराच्या पाण्याला लाल रंग;  

कारिमीमांसेसाठी पाण्याची तपासिी 

 
बुलडािा वजल्ह्यातील लोिार अभयारण्यातील सरोिराचे पािी 

९ जनू रोजी लाल रंगाचे झाले. याची कारिमीमांसा करण्यासाठी 

त्या पाण्याचे नमनेु तपासिीसाठी नागपरू इथल्या राष्ट्ट्रीय 

पयाािरि ि अवभयांवत्रकी संिोधन संस्था (नीरी) आवि पुिे 

इथल्या आगरकर संिोधन संस्थेकडे पाठविण्यात आले आहते. 

राज्याचे िनमंत्री संजय राठोड यांनी ही मावहती वदली. 

लोिार सरोिर ह ेउल्कापाताने तयार झालेले सरोिर 

असनू यात क्षारांचे प्रमाि जास्त आह.े सरोिरातील पाण्यात 

विविष्ट प्रकारचे सकू्ष्म जीि ि िेिाळाच्या संयोगातून पाण्याला 

लाल रंग आला असािा, असे काही तज्ञांचे मत आह.े 

इरािमधील क्षारयुक्त सरोिरामध्ये अिा प्रकारे रंगात बदल 

झाल्याच्या घटना या पिूी झाल्या आहते. या पाश्वाभमूीिर 

चौकिी करण्यात येत असून, अन्य कुठल्याही कृवत्रम घटकामुळे 

पाण्याचा रंग बदललेला नाही, असे राठोड यांनी सांवगतले. 

दसुरीकडे, ‘बीटा कॅरोटीन’ या रंगद्रव्यामळेु लोिार 

सरोिरातील पाण्याचा रंग बदलला असािा, असा प्राथवमक 

अंदाज ‘वजओलॉजीस्ट असोवसएिन ऑफ महाराष्ट्ट्र’ या संस्थेने 

व्यक्त केला. संस्थेच्या चमनेूही लोिार सरोिराला भेट दऊेन 

तपासिीसाठी पािी ि मातीचे नमनेु घेतले आहते. 

भजूलाची तपासिी करण्यासाठी पररसरातील विवहरी ि विंधन 

विवहरींचे सिेक्षिही केले.  

सूत्र – वनतीन पखाले, ‘लोिार सरोिरातील पाण्याच्या रंग बदलाचे  

         संिोधन : िनमंत्री संजय राठोड’,  

         https://www.loksatta.com, १२.०६.२०२०.  

         ‘‘बीटा कॅरोटीन’ द्रव्यामळेु लोिार सरोिरातील पाण्याच्या  

         रंगात बदल, ‘वजओलॉवजस्ट’चा अंदाज’.  

         https://www.loksatta.com, १३.०६.२०२०. 

 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात क्षशकाऱयानंा 

वन क्षवभागाच्या कुत्र्याची दहशत 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात जमान िेफडा प्रकारचा ररतू नामक कुत्रा 

विकाऱयांना पकडून दिेे, परुािे वमळिून दिेे, िनरक्षकांना 

गस्तीसाठी मदत करिे अिी कामे करत आह.े 

काही वदिसांपूिी पाटिजिळ ग्रामस्थांनी 

रानडुकराची विकार केली. या प्रकरिात ररतूने डुकराचे 

जवमनीखाली परुलेले मांस िोधून आरोपींचाही माग काढला. 

त्यामळेु सहा जिांना अटक करण्यात आली. त्यापिूी एका मतृ 

वबबट्यािरून ररतू आरोपींपयंत पोहोचला होता. खिलेमांजर, 

साळींदर याचं्या विकारींची उकलही ररतनेू केली आह.े 

व्याघ्र प्रकल्पातील विकारींना आळा घालण्यासाठी 

श्वानपथक तयार करण्याची योजना िन विभागाने इथे राबिली. 

साधारि चार िषांपिूी ‘ररतू’ नामक कुत्रा या योजनेचा भाग 

झाला. ररतूने अनेक महत्त्िाच्या प्रकरिांचे धागेदोरे िोधून 

आरोपींना पकडण्यास िन विभागाला मदत केली आह.े 

पररसरातील ग्रामस्थांना ररतू विकारी िोधनू काढू 

िकतो याची जािीि झाल्यामुळे विकारीचे प्रमाि कमी झाले 

आह,े असे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांचे मत 

आह.े 

 

सूत्र – ‘व्याघ्र प्रकल्प रक्षिात ‘जमान िेफडा’ची कामवगरी’,  

         https://www.loksatta.com, ०३.०५.२०२०. 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प/राधानगरी अभयारण्य 

सह्याद्रीच्या संवेदनशील िेत्रातून गावे न वगळण्याची 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाक्षधकाऱयांची क्षवनंती 

सह्याद्रीच्या पयाािरिीयदृष््टया संिेदनिील क्षेत्रातून गािे िगळिे 

िन्यजीिांिर दरूगामी दषु्ट्पररिाम घडििारे असेल, त्यामळेु गािे 

िगळू नयेत, अिी विनंती िन्यजीि विभागाच्या ितीने सह्याद्री 

व्याघ्र प्रकल्पावधकाऱयांनी मखु्यमंत्री कायाालयाला केली आह.े  

महाराष्ट्ट्र िासनाने सह्याद्रीच्या संिेदनिील क्षेत्रातून 
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 ३८८ गािे िगळण्याचा प्रस्ताि कें द्र सरकारला पाठिला. 

त्यामध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, तसेच राधानगरी अभयारण्याच्या 

गाभा ि बफर क्षेत्रांतील आवि त्याचबरोबर राधानगरी 

अभयारण्य ते वतलारी दरम्यान असलेल्या िन्यजीिांच्या 

संचारमागाातील जिळपास २७ गािांचा समािेि आह.े मात्र, या 

गािपररसराची पयाािरिीय िैविष््टये ि त्यािर िाघ, हत्ीसह इतर 

िन्यजीिांचे असलेले प्रचंड अिलंवबत्त्ि लक्षात घेता ही गािे 

िगळू नयेत, असे िन्यजीि विभागाचे म्हििे आह.े 

सह्याद्रीतील जिळपास ७० टक्के क्षेत्राचे व्यिस्थापन 

ज्या िन्यजीि विभागाच्या अखत्याररत येते, त्या विभागािी 

सल्लामसलत न करता गािे िगळण्याचा वनिाय राज्य िासनाने 

घेतला, अिी टीका होत आह.े 

सूत्र – संदीप आडनाईक, ‘वसंधदुगुा, कोल्हापूर वजल्ह्यातील २७ गािे  

         न िगळण्याची विनंती’, https://www.lokmat.com,  

         २६.०५.२०२०.  

         ‘सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नावगरी वजल्ह्यांतील ‘ही’  

         गािे िगळू नका; कोिी केली सरकारला मागिी  

         पयाािरिप्रेमींनी नक्की िाचा’,  

         https://www.esakal.com, ०१.०६.२०२०. 

संिय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 

संिय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बेकायदा वृितोड व 

अक्षतक्रमिावर कारवाई 

संजय गांधी राष्ट्ट्रीय उद्यानात साई बांगोडा इथे टाळेबंदीच्या 

काळात झालेली अिैध िकृ्षतोड आवि अवतक्रमिािर दोन 

मवहन्यानंतर कारिाई करण्यात आली. कारिाईदरम्यान समुारे 

पाच हके्टर जागेिरील सात कंुपिे आवि िेतीसाठी बांधलेले 

पाच तात्परुते आडोसे हटिण्यात आले.  

िकृ्षतोड आवि अवतक्रमि होण्यापिूी याच वठकािी 

गस्तीिर असलेल्या िनकमाचाऱयास मारहाि करून पकडून 

ठेिण्यात आले होते. त्यामुळे अवतक्रमि हटिण्यासाठी पोलीस 

संरक्षिाची आिश्यकता होती. मात्र पोलीस टाळेबंदीच्या 

अंमलबजाििीत व्यस्त असल्याने ही कारिाई लांबली. गेल्या 

काही वदिसांत टाळेबंदीतील ताि कमी झाल्यानंतर पोलीस ि  

राज्य राखीि पोलीस दलाच्या बंदोबस्तात िन विभागाने ही 

कारिाई केली.  

सूत्र – ‘संजय गांधी उद्यानातील अवतक्रमिािर अखेर कारिाई’,  

         https://www.loksatta.com, ०८.०६.२०२०. 

 

संिय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या येऊर, तुंगारेश्वर भागांवर 

ड्रोनची निर 

संजय गांधी राष्ट्ट्रीय उद्यानातील येऊर ि तुंगारेश्वर िन पररक्षेत्रािंर 

लक्ष ठेिण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा िापर सरुू करण्याचा वनिाय 

िनावधकाऱयांनी घेतला आह.े 

 

येऊरच्या जंगलात अनवधकृत बांधकामे सातत्याने 

उभी राहात आहते. िन्यप्राण्यांच्या विकारीही झालेल्या आहेत. 

मात्र, जंगलाचा पररसर मोठा असल्यामळेु िनकमाचाऱयांना या 

भागात लक्ष ठेिताना मयाादा येतात. त्यामळेु अनेकदा कारिाई 

करण्यापिूीच आरोपी फरार होतात. टाळेबंदीच्या काळातही 

समाजकंटकांचा या जंगलात बेकायदा िािर असल्याचे 

वनदिानास आले आह.े काही वदिसांपिूीच जंगलात िििे 

लािण्यात आल्याचे, दारूभट््टया सुरू करण्यात आल्याचे आवि 

काही भागातं अवतक्रमि झाल्याचेही समोर आले. अिा 

प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ड्रोन िापराचा वनिाय घणे्यात 

आला आह.े 

सूत्र – ‘येऊरच्या जंगलात आता ‘ड्रोन’द्वारे टेहळिी’,  

         https://www.loksatta.com, १३.०५.२०२०. 

ज्ञानगंगा अभयारण्य 

‘टी१सी१’ वाघ ज्ञानगंगा अभयारण्यात क्षस्थरावला 

यितमाळ वजल्ह्यातील वटपेश्वर अभयारण्यातून आलेला 

‘टी१सी१’ िाघ बुलडािा वजल्ह्यातील ज्ञानगंगा अभयारण्यात 

वस्थरािला आह.े या िाघाने समुारे तीन हजार वकलोमीटरचा 

प्रिास केला. या काळात कोित्याही वठकािी तो फार काळ 

वस्थरािला नाही. मात्र, अलीकडच्या काही मवहन्यांत तो 

ज्ञानगंगा अभयारण्यात वस्थरािला आह.े  

टी१सी१ची ही िाटचाल जोडीदाराच्या िोधात 

असल्याचे िनावधकाऱयांचे म्हििे होते. त्याचा ज्ञानगंगा 

अभयारण्यातील मकु्काम पाहता त्याच्यासाठी जोडीदार 

िोधािा का, यािर वनिाय घेण्यासाठी िररष्ठ िनावधकाऱयांनी 

तज्ञांची सवमती नेमली. या सवमतीच्या दोन बैठकाही झाल्या. २८ 

माचाला ज्ञानगंगा अभयारण्यात अंवतम बैठकीत याबाबतचा 

वनिाय अपेवक्षत होता. दरम्यान, कोरोना विषािचू्या प्रसाराला 

आळा घालण्यासाठी टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. ती 
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संपेल या आिेिर दोनदा बैठकीची तारीख बदलण्यात आली. 

मात्र, टाळेबंदी िाढतच गेली. त्यामळेु अंवतम वनिाय होऊ 

िकला नाही.  

सूत्र – ‘‘त्या’ िाघासाठी िावघिीचा िोध थांबला’,  

         https://www.loksatta.com, १९.०५.२०२०. 

 

राज्यात आंतरक्षिल्हा प्रवासावर बंदी असताना 

वनयिीव पयाटनाला सुरुवात  

िन्यजीि पयाटनाला एक जलुैपासनू सरुुिात झाली असली तरी 

महाराष्ट्ट्रातील कोविड-१९ संदभाातील टाळेबंदीची मदुत ३१ 

जलुैपयंत िाढविण्यात आली आह,े त्यामुळे इच्छुक 

पयाटकांमध्ये संभ्रम वनमााि झाला आह.े 

महाराष्ट्ट्रातील िन्यजीि पयाटनाबाबत इच्छुक 

पयाटकांनी, सेिा परुिठादारांनी, प्रसोकल्पावधकाऱयांनी आवि 

विविध वजल्हावधकाऱयांनी त्यांना येिाऱया विविध अडचिी 

मांडल्या आहते. 

टाळेबंदीमळेु आंतरवजल्हा प्रिासािर बंदी आह.े ई-

पास घेऊन आंतरवजल्हा प्रिासाची तरतूद उपलब्ध असली तरी 

ही सोय फक्त तातडीच्या िैद्यवकय सेिा, आरोग्यविषयक 

कारिांपरुती मयाावदत आह.े पयाटनाचा पयााय ई-पासिर उपलब्ध 

नाही. तसेच, ताडोबा अंधारीतील पयाटनफेरीची नोंदिी 

ऑनलाइन करण्याची सवुिधा सध्या बंद आह.े ही नोंदिी 

प्रिेिद्वारािर पोहोचून करािी लागिार आह.े त्यामळेु आगाऊ 

नोंदिी िक्य नाही ि आंतरवजल्हा प्रिासाची व्यिस्था 

करण्यासाठी सरकारी यंत्रिांना दाखविण्यास कोिताही परुािा 

इच्छुक पयाटकांना वमळत नाही. 

कोविड-१९ च्या पाश्वाभमूीिर पयाटनासाठी लागू 

केलेल्या वनयमांचे पालन करण्याकरता गरजेच्या व्यिस्था 

उभारल्या असल्या तरी ताडोबा प्रकल्पालगत असलेली 

राहण्याजेिण्याची वठकािे अद्याप बंद आहते. त्यामळेु अनेक 

इच्छुकांनी पयाटनाचा बेत रद्द केला आह,े या कडे सेिा 

परुिठादारांनी लक्ष िेधले आह.े 

वजल्हा प्रिासनाला टाळेबंदीबाबत स्थावनक 

पातळीिर निी बंधने लाग ूकरण्याची मभुा आह,े मात्र कें द्र, राज्य 

िासनाने लाग ू केलेल्या बंधनांतून सिलत दणे्याची मभुा 

नसल्याचे चंद्रपरू, यितमाळ वजल्हा प्रिासनाच्या अवधकाऱयांनी 

सांवगतले. 

या सिा अडचिींमुळे पयाटन सुरू करून पयाटक 

मागादिाक, िाहनचालकांच्या उपजीविकेची सोय करण्याचा 

उद्देि तूताास यिस्िी होिे अिघड झाले आह.े 

वटपेश्वर अभयारण्यात पयाटनाला परिानगी 

वमळाल्यापासून – १९ जनूपासनू अिघ्या पयाटकांच्या अिघ्या 

दोन गटांनी भेट वदली आह.े 

दरम्यान, पेंच व्याघ्र प्रकल्पातही पयाटनाला सरुुिात 

झाली असनू, या प्रकल्पाच्या मध्य प्रदिेातील गाभा क्षेत्रातील 

पयाटन वजल्हा प्रिासन ि िन्यजीि अवधकाऱयांमधील 

समन्ियामुळे सरुवळत झाले आह.े 

सूत्र – विजय वपंजरकर, ‘बफर टुररझम ओपन्स बट टूररस्ट्स् काण्ट  

         क्रॉस वडवस्ट्रक्ट बॉडार’,  

        www.timesofindia.indiatimes.com, ०१.०७.२०२०. 

कोकिातील क्षतल्लारीच्या िंगलाला 

‘संवधान राखीव िेत्रा’चा दिाा 

वसंधदुगुा वजल्ह्यातील दोडामागा तालुक्यातील वतल्लारीच्या 

जंगलाला ‘संिधान राखीि क्षेत्र’ (conservation reserve) 

म्हिनू घोवषत केले आह.े वतल्लारीचे जंगल कोल्हापरू 

वजल्ह्यातील राधानगरी िन्यजीि अभयारण्याला कनााटकातील 

बेळगाि वजल्ह्यातील भीमगड िन्यजीि अभयारण्यािी जोडते. 

वतल्लारीच्या जंगलात िाघासंह हत्ी, वबबट, गिा, सांबर, 

चौवसंगा आदी प्राण्यांचा िािर आह.े 

वतल्लारीची अवधसचूना काढताना राज्य िासनाने हे 

संिधान राखीि क्षेत्र िाघांच्या भ्रमिमागाासाठी महत्त्िाचे ठरेल, 

अिी भवूमका माडंली. मात्र, िन्यप्राण्यांसाठी त्यांच्या 

गरजानुंसार वकती क्षेत्रफळ आिश्यक आह े ह े ठरलेले आह.े 

तेिढे क्षेत्रफळ ि पाण्याची परेुिी उपलब्धता असेल, तरच 

संिधानाचा उद्देि साध्य करता येतो. वतल्लारीतील प्रजननक्षम 

िाघ ि हत्ींचा िािर पाहता ह े संिधान राखीि क्षेत्र घोवषत 

करताना िन्यप्राण्यांसाठी िैज्ञावनकदृष््टया आिश्यक क्षेत्रफळाची 

गरज लक्षात घेिे आिश्यक होते. वतल्लारीच्या बाबतीत हा 

वनकष लक्षात घेतलेला नाही. त्यामळेु संिधान राखीि क्षेत्र म्हिून 

घोवषत केलेल्या २९.५३ चौ. वकमी क्षेत्रफळात केिळ बेडूक, 

साप यासारख्या प्राण्याचंेच संिधान होऊ िकते, िाघ, हत्ी अिा 

प्राण्यांसाठी अवधक क्षेत्रफळाची गरज असल्याचे तज्ञांचे मत 

आह.े 

संिधान राखीि क्षेत्र, अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्पाची 

अवधसचूना काढताना त्याबाबतचा प्रस्ताि राज्य िन्यजीि 

मंडळा (State Board for Wildlife) च्या बैठकीत मांडािा 

राज्यस्तरीय बातम्या 
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लागतो. त्या प्रस्तािािर तज्ञ सदस्यांची चचाा होते ि गरज 

भासल्यास क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहिी केली जाते. 

पडताळिी झाल्यानंतर राज्य सरकार त्याबाबतची 

अवधसचूना काढते. मात्र, गेल्या दोन िषांपासनू राज्य िन्यजीि 

मंडळाची बैठक झालेली नाही. राज्यात निे सरकार 

आल्यानंतरदखेील बैठक झाली नाही, या बाबीकडे दलुाक्ष करत 

राज्य िासनाने परस्पर वतल्लारी संिधान राखीि क्षेत्राची 

अवधसचूना काढली आह.े 

दरम्यान, वतल्लारीत पयाटनाला चालना दणे्यासाठी 

आिश्यक तयारी करण्याचे आदिे मुख्यमंत्री उद्धि ठाकरे यांनी 

राज्य िासनाच्या संबंवधत विभागांना वदले आहते. 

सूत्र – राखी चव्हाि, ‘िन्यजीि मंडळाला बगल देत वतल्लारीचे  

          राखीि क्षेत्र जाहीर’, https://www.loksatta.com,  

          ३०.०६.२०२०. 

          ‘कोकण्ज् वपक्चरस्क वतल्लारी इज नाऊ कॉन्झिेिन ररजिा’,  

          www.outlookindia.com, २५.०६.२०२०.  

दहा क्षदवसांत महाराष्ट्रात पाच वाघांचा मृत्यू 

जनूच्या मध्यानंतर अिघ्या १० वदिसांत महाराष्ट्ट्रात पाच 

िाघांचा मतृ्यू झाला असून त्यापैकी चार मतृ्यू अनैसवगाक 

पररवस्थतीत झाले आहते. त्यामध्ये िाघीि ि बछड्यांिरील 

विषप्रयोग, गोरेिाडा बचाि कें द्रात झालेला िाघाचा मतृ्यू आवि 

औरंगाबादते वसद्धाथा उद्यान ि प्राविसंग्रहालयात झालेल्या 

िावघिीच्या मतृ्यूचा समािेि आह.े गडवचरोली वजल्ह्यात दोन 

िाघांमध्ये झालेल्या संघषाात एका िाघाचा मतृ्यू झाला. 

जानेिारी २०२० पासून महाराष्ट्ट्रात झालेल्या नऊ 

व्याघ्रमतृ्यंूपैकी सहा ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासह 

आसपासच्या पररसरात झाले आहते. 

राष्ट्ट्रीय व्याघ्र संिधान प्रावधकरिा (National 

Tiger Conservation Authority) ने अनैसवगाक मतृ्यंूबाबत 

केलेल्या चौकिीत िन विभागाकडून कामांच्या 

अंमलबजाििीत त्रटुी रावहल्याने ह ेमतृ्यू झाल्याचे वदसून आले 

आह.े 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात १० 

ि १४ जून रोजी आढळलेल्या अनुक्रमे िाघीि ि बछड्यांच्या 

मतृ्यूचा तपास िन विभागाने पुरेिा गांभीयााने केला नाही, 

िावघिीच्या मतृदहेांपासनू अिघ्या २०० मी अंतरािरील 

बछड्यांचे मतृदहे तीन वदिसांनी वदसले, ह े पाहता एकूिच 

संरक्षिात िाढ करण्याची गरज आह,े असे मत प्रावधकरिाच्या 

तपास अवधकाऱयांनी व्यक्त केले आहे.   

चंद्रपरू वजल्ह्यातील कोलारा पररसरातून पकडून 

गोरेिाडा बचाि कें द्रात ठेिलेल्या िाघाचा मतृ्यू विविष्ट 

जंतुसंसगाामळेु झाल्याची िक्यता समोर आली आह.े मात्र, 

प्रावधकरिाच्या तपास अवधकाऱयांनी या िक्यतेची खातरजमा 

करण्याची गरज व्यक्त केली आह.े अिी खातरजमा 

करण्याआधीच िाघाला त्या जंतुसंसगाासाठी औषधे वदल्याकडे 

त्यांनी लक्ष िेधले. बचाि कें द्रातील अवधकाऱयांनी तो िाघ 

आक्रमक असल्यामुळे तपासिीसाठी त्याच्या रक्ताचा नमनुा 

घेता आला नाही, असे कारि वदले. पकडल्यानंतर लागलीच 

रक्ताची तपासिी करून िाघाच्या प्रकृतीबाबत नोंद केली असती 

तर िाघाला संसगा कधी झाला, ह ेकळू िकले असते, अिी नोंद 

प्रावधकरिाच्या अवधकाऱयांनी या संदभाातील चौकिीच्या 

अहिालात केली आह.े  

दहा वदिसांत पाच िाघांचा मतृ्यू ही वचंतेची बाब 

असल्याचे िन्यप्रािीपे्रमी ि िन्यजीि संरक्षिविषयक काम 

करिाऱया स्ियंसेिी संस्थांनी म्हटले आह.े 

दरम्यान, िन विभागाने केलेल्या अंतगात चौकिीत 

एका व्याघ्रमतृ्यू प्रकरिी विभागातील कमाचारी दोषी आढळून 

आले असनू त्यांच्यािर कारिाई केल्याचे िररष्ठ िनावधकाऱयांनी 

सांवगतले. 

सूत्र – बद्री चॅटजी, ‘फाइव्ह टायगर डेथ्स इन टेन डेज् इन स्टेट,  

         एन.टी.सी.ए. रीिील्स लॅप्सेस्’,  

         www.hindustantimes.com, २५.०६.२०२०. 

समृद्धी दु्रतगती महामागाावर वनयप्राण्यांच्या सुरिेसाठी 

काही उपाययोिनांनाच मानयता 

नागपरू ि मुंबई िहरांना जोडिाऱया समदृ्धी दु्रतगती महामागाािर 

िन्यप्राण्यांच्या सरुक्षेसाठी तज्ज्ञांच्या सवमतीने सचुिलेल्या 

काही उपाययोजनाच महाराष्ट्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 

मान्य केल्या आहेत. 

िन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजनांकररता 

तत्कालीन सरकारने राज्याचे प्रधान मुख्य िनसंरक्षक (िन्यजीि) 

वनतीन काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय सवमती 

स्थापन केली होती. 

७१० वकमी लांबीच्या या महामागाािर ११७ 

वकमीच्या क्षेत्रात िन्यप्राण्यांचा अवधिास आह.े मागाािर ३२ 

मीटर रंुदीचे ि १२० मीटर लांबीचे उड्डािमागा आहते. 

महामागााची रंुदी ३६० फूट आह.े उड्डािमागााची रंुदी ६० मीटर 

करण्याची सचूना सवमतीने केल्यािर त्यािर अवतररक्त खचााचा 

मदु्दा उपवस्थत करून महामंडळाने हरिांचा अवधिास असलेल्या 

वठकािच्या उड्डािमागाचंीच रंुदी िाढिण्याचे मान्य केले. ही 

रंुदी ४५ मीटर करण्यात येिार आह.े  
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या महामागााला बाहरेून २.४ मीटर आवि िर एक 

मीटर जाळी असिारी कंुपिासारखी वभंत असिार आह.े 

िन्यजीि अवधिास क्षेत्रात या भीतींची उंची चार मीटर करण्याची 

सचूना महामंडळाने मान्य केली.  

तुळजापरू महामागाािर िन्यप्राण्यांसाठी 

खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. याच 

महामागााला समांतर जात असलेल्या समदृ्धी महामागाािर मात्र 

उपाययोजना केल्या जािार आहते. 

 

सूत्र – ‘समदृ्धी महामागाािर िन्यप्राण्यांना सुरक्षाकिच’, 

https://www.loksatta.com, २५.०६.२०२०. 

दुमीळ सागरी प्राण्यांच्या संरििासाठी 

नुकसानभरपाई योिना 

पालघर, मुंबई, ठािे, रायगड, रत्नावगरी ि वसंधदुगुा या वजल्ह्यांतून 

गेल्या दिकभरात २७ ऑवलि ररडले कासिे, १६ ग्रीन सी 

कासिे, १७ व्हले िाका , एक हॉक्सवबल कासि, एक इवंडयन 

ओिन हम्पबॅक डॉवल्फन, एक लेदरबॅक समदु्री कासि आवि 

११ जाएंट वगटारवफि याचंा जीि िाचिण्यात िन विभागाला 

यि आले. 

िन खात्याच्या कांदळिन कक्षान े मत्स्यव्यिसाय 

विभागाच्या सहकायााने मासेमारांसाठी नुकसानभरपाई योजना 

सरुू केली आह.े समदु्रात मासेमारी करताना अनेकदा संरवक्षत ि 

दमुीळ सागरी प्रािी चुकून मासमेारांच्या जाळ्यात अडकतात. 

अिा िेळी जाळे तोडले तरच ह े प्रािी िाच ू िकतात. जाळे 

कापनू पनु्हा समदु्रात सोडताना नुकसान झालेल्या जाळ्यासाठी 

२५ हजार रुपयांपयंतचे अनुदान कांदळिन कक्षामाफा त वदले 

जाते.  

िाश्वत मासेमारी आवि दमुीळ सागरी प्रजातींचे 

संरक्षि करण्याच्या उद्देिाने िन विभागाने ही योजना आखली 

आह.े यासाठी सागरतटीय वजल्ह्यांमध्ये िन विभागाच्या ितीने 

जनजागतृी कायािाळा घेण्यात आल्या. पालघर, मुंबई, रायगड, 

रत्नावगरी, वसंधदुगुा वजल्ह्यातंून जिळपास ११०० मासेमार यात 

सहभागी झाले होते. 

िन खात्याच्या आकडेिारीनुसार, आतापयंत ६४ 

प्रकरिांमध्ये ५९ मासेमारांना ११ लाख ९४ हजार ३५० रुपये 

नुकसानभरपाई म्हिून दणे्यात आले. 

सागरी िीवांच्या बचावाच्या घटनांची 

क्षिल्हाक्षनहाय आकडेवारी 

क्षिल्हा घटनांची संख्या 

पालघर ९ 

ठािे २३ 

मुंबई १ 

रायगड १३ 

रत्नावगरी २ 

वसंधदुगुा १६ 

एकूि ६४ 

सूत्र – ‘दमुीळ सागरी प्रजातींना जीिदान’,  

         https://www.loksatta.com, ०३.०६.२०२०. 

काळक्षवटांच्या अक्षधवासाचा ऱहास 

अवधिास आक्रस ूलागल्याने काळिीटे (blackbuck) मानिी 

िस्तीत विरून मतृ्यूमखुी पडत आहते. महाराष्ट्ट्रात गेल्या 

िषाभरात वकमान १७५ काळविटांचा मतृ्यू झाला. 

काळविटांसाठी घोवषत दऊेळगाि-रेहकुेरी आवि 

कारंजा सोहोळ अभयारण्यांसह ममदापरू आवि येडिी रामवलंग 

इथेही काळविटांच्या संिधानासाठी प्रयत्न सरुू आहते. मात्र, या 

संरवक्षत क्षेत्रावं्यवतररक्त राज्यात इतर क्षेत्रातही मोठ्या संख्येने 

काळिीटे आहते. मात्र िन खात्याच्या अखत्याररत ह ेक्षेत्र येत 

नसल्यामुळे आवि िकृ्षलागिड, अवतक्रमिांमळेु काळविटांचा 

हा अवधिास नाहीसा होत आह.े 

 
नागपरुातील हुडकेश्वर परररात दोनतीन िषांपूिी 

मोठ्या संख्येने काळविटांचे कळप वदसनू आले होते. राष्ट्ट्रीय 

महामागा जिळ असल्याने पाण्यासाठी महामागा ओलांडिाऱया 

अनेक काळविटांचा अपघातात मतृ्यू झाला. काही वदिसांपिूी 

गोंवदया िहरात काळिीट विरले होते. काही लोकांनी 

दचुाकीिरून त्याचा पाठलाग करत त्याला वकत्येक वकमी 

पळविले ि अखेर वभंतीला धडकून त्याचा मतृ्यू झाला.  

गोंवदयासह अमरािती, यितमाळ, िाविम या 

वजल्ह्यातील त्यांचा अवधिास नाहीसा झाल्यामळेु काळविटांनी 
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िेताचा आसरा घेतला आह े आवि िेतकऱयांनी त्यांना ठार 

मारण्याची परिानगी मावगतली आह.े  

सूत्र – ‘काळविटांच्या अवधिासािर अवतक्रमि’,  

         https://www.loksatta.com, ३१.०५.२०२०. 

अस्वलाच्या हल्ल्याच्या दोन घटनांमध्ये  

एक ठार, दोन िखमी 

रािेर भागात जंगलात लाकडे घेण्यासाठी गेलेली एक व्यक्ती 

अस्िलाच्या हल्ल्यात ठार झाली. मकु्ताई नगर तालुक्यातील 

ककी गािाजिळील रामगड तांड्याजिळ ही दघुाटना झाली. 

नंदरुबार वजल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातील मोवहदा 

इथे ऊसाच्या िेतात पािी भरण्यासाठी गेलेल्या एका व्यक्तीिर 

अस्िलाने हल्ला केला ि त्या पाठोपाठ समोरून येिाऱया ११ 

िषांच्या बालकािर अस्िलाने हल्ला केला. गािकऱयांनी पळत 

जाऊन आरडाओरड केल्याने हे दोघे अस्िलाच्या हल्ल्यातून 

बचािले.  

सूत्र  – ‘अस्िलाच्या हल्ल्यात एक ठार’, 

https://maharashtratimes.indiatimes.com, 

२२.०५.२०२०. 

चंद्रपूर शहरात अस्वलाची भटकंती 

टाळेबंदीच्या काळात चंद्रपूर िहरात एका अस्िलाने तब्बल 

सात तास फेरफटका मारला. 

 
चंद्रपरू िीज कें द्र पररसरातून रेल्िे रूळामागे िहरात 

मध्यरात्रीनंतर दोनच्या समुारास एक मादी अस्िल विरले. वतथून 

संजय गांधी माकेट पररसर ि पढेु जटपरुा गेटपयंत ह ेअस्िल गेले. 

पढेु अस्िलाने बस स्थानक, रेल्िे स्थानक, वजल्हावधकारी 

कायाालय पररसर, बंगाली कॉलनी पररसरात भटकंती केली. मग 

औद्योवगक िसाहतीमागे ते आदिा पेट्रोल पंपालगत असलेल्या 

महावितरि कें द्राच्या पररसरात विरले. त्यानंतर िास्त्ीनगरमागे 

रावधका सभागहृापयंत अस्िल पोहोचले तेव्हा वदिस उजाडला 

होता. अस्िलाने सीएचएल रूग्िालयालगत असलेल्या झाडीत 

आसरा घेतला. तेव्हा त्याच्या मागािर असलेल्या 

िनकमाचाऱयांनी अस्िलाला बेिदु्ध करून त्याची उपचार कें द्रात 

रिानगी केली. 

चंद्रपरू िीज कें द्राजिळ ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 

प्रकल्पाचा पररसर आह.े त्यामळेु िीज कें द्र पररसरात िाघ, 

अस्िलासह िन्यप्राण्यांचे दिान होते. खेरीज, रेल्िे रूळमागे 

िन्यप्रािी चंद्रपरू िहरात विरतात.  

सूत्र– ‘अस्िलाचा चंद्रपूर िहरात तब्बल सात तास मकु्त संचार’,  

        https://www.lokmat.com, ०२.०५.२०२०.  

मालेगावात क्षगधाड क्षदसले  

 

नामिेष होण्याच्या मागाािर असलेले भारतातील लांब चोचीचे 

वगधाड (long-billed vulture) मालेगाि इथे आढळून आले. 

ित्सगलु्म जैिविविधता संिधान संस्थेने ही नोंद केली. मालेगाि 

तालुक्यात १९९० च्या दिकानंतर वगधाडे वदसेनािी झाली 

होती.  

सूत्र – ‘मालेगािात आढळले दमुीळ लांब चोचीचे वगधाड’,  

         www.tarunbharat.net, ०२.०५.२०२०. 

साप व कासवाची तस्करी करिाऱयांना  

दोन पोक्षलसांची साथ 

तस्करीच्या प्रयत्नात असलेल्या १९ संिवयतांना िन 

विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले. त्यामध्ये दोन पोवलसांचा 

समािेि आह.े 

 जनूच्या पवहल्या पंधरिड्यात येिल्यातून ताब्यात 

घेतलेल्या संिवयतांच्या चौकिीदरम्यान िन विभागाला मांडूळ 

साप ि कासि तस्करांच्या मोठ्या टोळीविषयी मावहती वमळाली 

होती. त्यामध्ये पोलीस कमाचारीही सामील असल्याचा सगुािा 

िन विभागाला लागला होता. नाविक पूिा िन विभागाच्या 

पथकाने वमळालेल्या मावहतीच्या आधारे कारिाई केली तेव्हा 

त्यांना तस्करांना सामील असलेले ठाण्यातील सहाय्यक पोलीस 

वनरीक्षक ि पणु्यातील पोलीस कमाचारी सापडले.  
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सूत्र – नंदकुमार जोिी, ‘मांडूळ, कासिाची तस्करी; ठाण्यातील  

         पोलीस अवधकाऱयासह १९ जिांना बेड्या’,  

         https://maharashtratimes.indiatimes.com,   

         १५.०६.२०२०. 

चंद्रपूर क्षिल्ह्यातील वाघांच्या स्थलांतराबाबत चचाा; 

स्थाक्षनक वनाक्षधकारी अनक्षभज्ञ 

चंद्रपरू वजल्ह्यातील िाघांची िाढती संख्या लक्षात घेता 

वजल्ह्यातील ५० िाघांचे इतर वजल्ह्यांत स्थलांतर करण्याबाबत 

राज्याच्या िनमंत्र्यांच्या उपवस्थतीत नागपरुात एका बैठकीत 

चचाा झाली. प्रधान मखु्य िन संरक्षकांसह अन्य अवधकारी 

यािेळी उपवस्थत होते. 

मात्र, चंद्रपरू वजल्ह्यातील िाघांना इतरत्र स्थलांतररत 

करण्याचा प्रस्ताि चंद्रपरू िन विभागाने िररष्ठांना पाठविलेला 

नाही. तसा विचार िररष्ठ पातळीिर असेल, तर आम्हाला 

त्याबाबत कल्पना नाही, असे चंद्रपूर िन विभागाच्या मखु्य 

िनसरंक्षकांनी सांवगतले. तसेच, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 

प्रकल्पाच्या उपसंचालकांनीही ताडोबातील कुठल्याही िाघाचे 

स्थलांतर करण्याचा विचार नसल्याचे सांवगतले. 

राज्यात एकूि ३१२ ि त्यापैकी १६० िाघ एकट्या 

चंद्रपरू वजल्ह्यात  आहते. चंद्रपूर िहरापासनू केिळ पाच 

वकलोमीटर वत्रज्येच्या ितुाळात २१ िाघांचा संचार आह.े येत्या 

िषाभरात या पररसरात आिखी ६० बछड्यांची भर पडिार 

आह.े 

सूत्र – ‘चंद्रपूर येथील ५० िाघांचे लिकरच स्थानांतरि’,  

         महासंिाद, मावहती ि जनसंपका  महासंचालनालय, महाराष्ट्ट्र  

         िासन. 

         https://mahasamvad.in/?p=13226, २३.०५.२०२०. 

         ‘िाघ स्थलांतरिाच्या हालचाली नाहीत’, 

         www.tarunbharat.net, २४.०५.२०२०. 

कोक्षवड-१९ च्या पाश्वाभूमीवर टाळेबंदीमुळे  

बुद्ध पौक्षिामेची लोकसहभागातून प्राक्षिगिना यंदा रद्द 

दरिषी िैिाख मवहन्यातील पौविामा अथाात बुद्धपौविामेला 

करण्यात येिाऱया पाििठ्यािरील प्राविगिनेत लोकांना 

सहभागी करून घेण्याची िन विभागाची प्रथा आह.े मात्र, यंदा 

कोरोना विषािचू्या प्रादभुाािाला आळा घालण्यासाठी टाळेबंदी 

असल्यामुळे बुद्ध पौविामेचा हा उपक्रम लोकांच्या 

सहभागाविनाच करण्याचा वनिाय िन विभागाने घेतला. संपूिा 

महाराष्ट्ट्रात कुठेही असे कायाक्रम घेतले जाऊ नयेत, अिा सूचना 

िन मखु्यालयाने वदल्या.  

िैिाख मवहन्यात िातािरि कोरडे असते आवि 

पौविामेच्या रात्री सिाावधक चंद्रप्रकाि असतो. या काळात 

वनिडक पाििठ्यांना आवि ते ही कमी पािी असल्याने अिा 

वठकािी सिा प्रकारचे प्रािी मोठ्या संख्येने वदसण्याची िक्यता 

असते. त्यामळेु, प्राविगिनेसाठी ही रात्र वनवित केली आह.े 

प्राविगिनेत सहभागी होण्यासाठी अनेक दरूिरच्या 

वठकािांिरून लोक जंगलात येतात. मात्र, यंदा असे अनेक 

लोकांनी एकत्र येिे धोक्याचे असल्याने सिाच जंगलांमधील 

प्राविगिनेचा कायाक्रम स्थवगत करण्यात आला. 

पररिामी, काही संरवक्षत क्षेत्रांमध्ये फक्त 

िनकमाचाऱयांच्या उपवस्थतीत आवि काही संरवक्षत क्षेत्रांमध्ये 

टॅ्रप कॅमेरे िापरून बुद्ध पौविामेला प्राविगिना करण्यात आली. 

सूत्र – ‘हुकली पाििठ्यािरील प्राविगिना’, 

https://maharashtratimes.indiatimes.com,  

२२.०५.२०२०. 

 

मािूस-क्षबबट्यासंबधंी वृत्त  

अमरावती क्षिल्हा 

िखमी क्षबबट्याला पकडण्यात यश; 

सहा आरोपींना अटक 

अचलपरू तालुक्यातील खैरी वििारात िन ि िन्यजीि 

विभागांनी संयुक्तररत्या कायािाही करून नर वबबट्याला पकडले. 

या वबबट्याचा मागचा पाय लोखंडी सापळ्यात अडकला होता. 

त्यामळेु त्याच्या पायाला जखम झाली होती.  

या प्रकरिी िन विभागाने सहा वठकािी छाप ेघातले 

ि सहा आरोपींना अटक केली. विकारीसाठी िापरलेला 

लोखंडी सापळा मध्य प्रदिेातील कटनी भागात सराास िापरल्या 

जािाऱया प्रकारचा असल्याचे चौकिीतून वनष्ट्पन्न झाले आह.े 

सूत्र – ‘अमरािती वजल्ह्यात अचलपूर तालुक्यातील खैरी वििारात  

         वबबट जेरबंद’, https://www.lokmat.com,  

         २५.०४.२०२०. 

         ‘वबबट टॅ्रप प्रकरिी सहा वठकािी धाड’,  

         www.tarunbharat.net, २८.०४.२०२०. 
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औरंगाबाद क्षिल्हा 

क्षबबट्याच्या संशयास्पद मतृ्यू प्रकरिी कें द्रीय पयाावरि 

मंत्रालयासह वन क्षवभागाला उच्च नयायालयाची नोटीस 

पैठि तालुक्यात थेरगाि इथे िन विभागाने केलेल्या कारिाईनंतर 

झालेल्या वबबट्याच्या संियास्पद मतृ्यूप्रकरिी उच्च 

न्यायालयाने कें द्रीय पयाािरि मंत्रालय, राज्य िन विभाग, 

औरंगाबाद महानगरपावलका आवि महाराष्ट्ट्र राज्य पििैुद्यकीय 

पररषद यांना नोटीस बजािली. त्याचबरोबर एवप्रल मवहन्यात 

वकनिट इथे झालेल्या दोन वबबट्यांच्या मतृ्यूप्रकरिातील 

महत्त्िपिूा कागदपते्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदिे 

खंडपीठाने िन विभागाला वदले. ह े प्रकरि न्यायवमत्राने 

खंडपीठाच्या लक्षात आिनू वदले. 

िन विभागाने थेरगािात पकडलेल्या वबबट्याला 

गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात सोडण्याचे ठरविले. िाहनाने 

पैठिहून गौताळ्याकडे नेताना िाटेत हा वबबट्या िाहनात 

वनपवचत पडून रावहल्याचे वदसनू आले. तेव्हा तपासिी केली 

असता तो मतृ झाल्याचे कळले. 

गेल्या तीन मक्षहनयांतील काही घटना  

क्षिल्हा तालुका घटना सूत्र 

अकोला अकोट वबबट्याचा सडलेला मतृदेह सापडला. www.tarunbharat.net, ०९.०५.२०२०. 

अमरािती धारिी विवहरीत वबबट्या पडला. www.tarunbharat.net, १६.०५.२०२०. 

 अमरािती विद्यापीठ पररसरात वबबट्यांचा िािर. https://www.lokmat.com, १४.०५.२०२०. 

 वतिसा विवहरीत मतृ वबबट्या. www.tarunbharat.net, ०७.०५.२०२०. 

अहमदनगर श्रीरामपूर वबबट्याच्या हल्ल्यात िेळ्या ठार. https://www.lokmat.com, १०.०५.२०२०. 

 पारनेर वबबट्याचा बछडा विवहरीत पडला. https://www.lokmat.com, ०८.०५.२०२०. 

चंद्रपूर िरोरा विवडओकॉन कंपनी पररसरात वबबट्याचे 

बस्तान. 

https://www.lokmat.com, २६.०६.२०२०. 

जळगाि चाळीसगाि वििारात मतृ वबबट्या आढळला. https://maharashtratimes.indiatimes.com, 

१४.०६.२०२०. 

 मकु्ताईनगर कुत्र्यांच्या हल्ल्यात वबबट्याचा बछडा ठार. https://maharashtratimes.indiatimes.com, 

१४.०६.२०२०. 

नागपूर पारवििनी विवहरीत पडलेल्या वबबट्याची सुटका. https://www.lokmat.com, २९.०६.२०२०. 

नाविक नाविक िहर वबबट्याच्या हल्ल्यात दोन ठार. https://www.loksatta.com, १८.०६.२०२०. 

  भरिस्तीत वबबट्याचे हल्ले; दोन जखमी. https://www.loksatta.com, ३०.०५.२०२०. 

  दाट लोकिस्तीतील रूग्िालयापयंत वबबट्या. https://www.lokmat.com, ०७.०५.२०२०. 

 नाविक वबबट्याच्या हल्ल्यात चार िषांचे मलू जखमी. https://maharashtratimes.indiatimes.com, 

२९.०६.२०२०. 

  गदीला वबथरून वबबट्याचा हल्ला. https://www.lokmat.com, २९.०६.२०२०. 

 वदंडोरी वबबट्याच्या हल्ल्यात िेतकरी जखमी. https://www.lokmat.com, १०.०५.२०२०. 

 वनफाड िन विभागाने िेतात वबबट्या पकडला. https://www.lokmat.com, ०७.०५.२०२०. 

 वसन्नर दोनपैकी एक वबबट्या िन विभागाने पकडला. https://www.lokmat.com, ०७.०५.२०२०. 

पुिे बारामती पुन्हा वबबट्याचा िािर. https://www.loksatta.com, ०१.०७.२०२०. 

 दौंड वबबट्याच्या हल्ल्यात िेळ्यामेंढ्या ठार. https://www.esakal.com, १७.०५.२०२०. 

 विरूर वबबट्याच्या हल्ल्यात घोडा ठार. https://www.esakal.com, १२.०५.२०२०. 

मुंबई मुंबई उपनगर आय.आय.टी. मुंबई संस्थेत वबबट्याचा मकु्त 

िािर. 

https://www.loksatta.com, ०२.०६.२०२०. 

रत्नावगरी रत्नावगरी िन विभागाच्या मदतीने ग्रामस्थांनी वबबट्या 

पकडला. 

https://maharashtratimes.indiatimes.com, 

३०.०५.२०२०. 

िधाा आिी जाळ्यात रानडुकराऐिजी वबबट्या अडकला. https://maharashtratimes.indiatimes.com, 

०८.०६.२०२०. 
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िन विभागाने हा वबबट्या पोटात अन्न नसल्याने 

मेल्याचा दािा केला होता. मात्र, वबबट्याच्या ििविच्छेदनात 

त्याचा मतृ्यू हृदय बंद पडल्याने झाल्याचे स्पष्ट झाले. 

पििैुद्यकीय तज्ञांच्या मते, पोटात अन्न नसल्यामळेु वबबट्याचे 

हृदय बंद पडत नाही. खेरीज, प्रविवक्षत पथकाने वबबट्याला 

पकडल्याचा दािा िन विभागाने केला असला तरी प्रत्यक्षात हे  

पथक येण्यापूिीच वबबट्याला पकडले होते, असे समोर आले 

आह.े  

‘वदिा फाउण्डेिन’ या संस्थेने वबबट्याला 

पकडण्याच्या िन विभागाच्या कारिाईची वचत्रफीत पाहून 

आिखी काही मदु्दे उपवस्थत केले, जसे की या कारिाईदरम्यान 

कें द्रीय पयाािरि मंत्रालयाच्या मागादिाक सचूनांचे पालन 

करण्यात आले नव्हते, वबबट्याला पकडल्यानंतर त्याला भलू 

वदली ि त्याची योग्य काळजी घेतली नाही. भलू दतेाना 

वबबट्याच्या मानेिर अनेकजि बसलेले वदसतात.  

या संदभाातील ितृ्ाची दखल घेऊन न्यायालयाच्या 

औरंगाबाद खंडपीठाने स्ितःहून या प्रकरिी जनवहत यावचका 

दाखल करून घेतली. तसेच, न्यायालयाने औरंगाबाद 

महानगरपावलका, िन विभाग यांच्याकडे िन्यप्राण्यांना 

पकडण्यासाठी पुरेिी साधनसामग्री ि प्रविवक्षत मनुष्ट्यबळ आहे 

काय याविषयी मावहती गोळा करून यावचकेत पूरक दरुुस्ती 

करण्याची सचूना न्यायवमत्रास केली होती. 

सूत्र – गजानन वदिाि, ‘धक्कादायक! वनष्ट्काळजीपिे मानगुटीिर  

         बसल्यानेच वबबट्याचा मतृ्यू’, 

         https://www.lokmat.com, १५.०४.२०२०.  

         ‘वबबट्याच्या मतृ्यूबाबत स्यू मोटू यावचका :  

         ‘लोकमत’मधील ितृ्ाची खंडपीठाने स्ितःहून घेतली  

         दखल’, https://www.lokmat.com, १६.०४.२०२०. 

         ‘वबबट्या मतृ्यू प्रकरि : िनखाते, मनपा ि पििुैद्यकीय  

         पररषदेस उच्च न्यायालयाची नोटीस’,  

         https://www.lokmat.com, ०१.०५.२०२०. 

चंद्रपूर क्षिल्हा 

क्षबबट्या मतृ्यू प्रकरिी १९ ििांना अटक 

चंद्रपरुातील सािली िन पररक्षेत्रातील बीट वििी वनयतक्षेत्रात 

रानडुकराची विकार करण्यासाठी लािलेल्या जाळीत अडकून  

वबबट्याचा मतृ्यू झाल्याप्रकरिी १९ आरोपींना अटक करण्यात 

आली. या सिांिर िन्यजीि कायद्याअंतगात गनु्हा दाखल 

करण्यात आला आह.े 

सहा मवहन्यांपिूी कापसी िाघ विकार प्रकरिी सहा 

आरोपींना अटक करण्यात आली होती.  

 

सूत्र – रिींद्र जुनारकर, ‘चंद्रपूर : वबबट्याच्या मतृ्यू प्रकरिी १९  

         आरोपींना अटक’, https://www.loksatta.com,   

         ११.०६.२०२०. 

प्राक्षिसंग्रहालये व संरक्षित िेते्र आक्षथाक अडचिीत 

कोविड-१९ च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी लाग ूकेलेल्या 

टाळेबंदीचा पररिाम म्हिनू भारतातील प्राविसंग्रहालये, राष्ट्ट्रीय 

उद्याने आवि व्याघ्र प्रकल्पांसमोर आवथाक समस्या उभ्या 

रावहल्या आहते. पररिामी, देिातील अिा काही प्रकल्पांच्या 

प्रिासनाने कमाचाऱयांचे पगार दणे्यासाठी कें द्र सरकारकडे 

आवथाक मदत मावगतली आह;े तर काही प्रकल्पांनी महसलू 

वनवमातीसाठी पयाटन सरुू करण्याची परिानगी मावगतली आह.े 

राष्ट्ट्रीय उद्याने आवि व्याघ्र प्रकल्पांमधील पयाटन पािसाळ्याचे 

चार मवहने - जनू ते सप्टेंबर या काळात बंद असते. तत्पिूी 

उन्हाळ्यात पयाटनाचा हगंाम असतो, मात्र यंदा टाळेबंदीमळेु 

हगंामात महसलू वनवमाती झाली नाही. याचा पररिाम या 

प्रकल्पांच्या उत्पन्नािर झाला असनू आता त्यांची आवथाक घडी 

विस्कटली आह.े व्याघ्र प्रकल्पांनी राष्ट्ट्रीय व्याघ्र संिधान 

प्रावधकरिा (National Tiger Conservation Authority) 

कडे वनधीची मागिी केली आह.े प्राविसंग्रहालयांनी कें द्रीय 

प्राविसंग्रहालय प्रावधकरिा (National Zoo Authority) कडे 

पयाटकांसाठी प्राविसंग्रहालये खलुी करण्याची विनंती केली 

आह.े प्रावधकरिाने उत्र प्रदिेातील लखनौ आवि 

कनााटकातील बािेरघट्टा इथल्या प्राविसंग्रहालयांना तिी 

परिानगी वदली आह.े मात्र, कोविड-१९ च्या रूग्िांचा आकडा 

िाढतच चालल्याने वतथे भेट दिेाऱया पयाटकांची संख्या नगण्यच 

आह,े अिी मावहती प्रावधकरिाच्या अवधकाऱयांनी वदली. 

सूत्र – ररचा िमाा, ‘कोविड-१९ लॉकडाऊनः झजू्, नॅिनल पाक्सा फेस  

         फायनावन्िअल कं्रच; सीक सेंटसा हले्प फॉर स्टाफ सॅलरीज्’,  

         www.newindianexpress.com, २८.०६.२०२०. 

राष्ट्रीय बातम्या 
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पयाावरि संरििाचे क्षनकष डावलून 

क्षवकास प्रकल्पांना मंिुरी 

कें द्रीय िन्यजीि मंडळा (National Board for Wildlife) ने 

संरवक्षत क्षेत्र ि पयाािरिीय संिेदनिील क्षेत्रातील प्रकल्पांना 

वनकष डािलून मंजरुी दणे्याचे धोरि अिलंबल्याचे वदसते. 

दिेात २०१६ ते २०२० या कालािधीत ३,८३० प्रकल्पांना 

समुारे ५७ ,४८४. हके्टर िनजमीन दणे्यात आली आह.े २००९ 

ते मे २०१४ या कालािधीत प्रकल्प नामंजरू करण्याचे प्रमाि 

११.९ टक्के इतके असताना जनू २०१४ ते २०१९ या 

कालािधीत ते केिळ १.१ टक्क्यािर आले. 

कोविड-१९ च्या टाळेबंदीपिूी गेल्या दोन िषांपासनूच कें द्रीय 

िन्यजीि मंडळ स्थायी सवमतीच्या बैठका दरूवचत्रसंिादाद्वारे होत 

आहते. २०१८ पासनू ते एवप्रल २०२० पयंत सवमतीच्या 

झालेल्या आठही बैठका दरूवचत्रसंिादाद्वारे झाल्या.  

संरवक्षत क्षेत्र वकंिा पयाािरि संिेदनिील क्षेत्रात प्रकल्पांना 

मान्यता दतेाना विविध वनकष पाळािे लागतात. स्थायी 

सवमतीच्या बैठकीत येिाऱया प्रस्तािांपैकी साधारित: ४० टक्के 

प्रकल्पांसाठी क्षेत्रीय भेट आिश्यक असते. मात्र, 

दरूवचत्रसंिादाद्वारे झालेल्या बैठकीत क्षेत्रीय भेट ि सगळे वनकष 

तपासिे िक्य होत नाही. तरीदखेील कें द्रीय िन्यजीि मंडळाने 

प्रकल्पांना तातडीने परिानगी दणे्याचे धोरि आखले आह.े 

या गंभीर प्रकारािर कें द्रीय िन्यजीि मंडळाच्या १२ माजी 

सदस्यांसह पयाािरि क्षेत्रातील तज्ञांनी टीका केली आह.े 

सूत्र - राखी चव्हाि. ‘पयाािरि वनकष डािलून प्रकल्पांना मंजुरी’,  

         https://www.loksatta.com, ०५.०६.२०२०. 

टाळेबंदीत भारतात क्षशकारीच्या प्रकरिांत दुप्पट वाढ 

टाळेबंदीच्या काळात दिेभरात िन्यजीिांच्या विकारीची 

प्रकरिे दपुटीने िाढली. िन्यजीि तस्करी, विकार यांबाबत काम 

करिाऱया ‘टॅ्रवफक’ या स्ियंसेिी संस्थेने टाळेबंदीच्या 

कालािधीतील विकारींबाबत प्रवसद्ध केलेल्या अहिालात हे 

वनरीक्षि नोंदविले आह.े विकारीच्या प्रकरिांचे विशे्लषि 

करण्यासाठी संस्थेने माध्यमांत प्रकावित झालेल्या बातम्यांचा 

आधार घेतला. 

टाळेबंदीपिूीच्या सहा आठिड्यांमध्ये (१० फेब्रिुारी 

ते २२ माचा) ३५ प्रकरिे; तर टाळेबंदीच्या सहा आठिड्यांमध्ये 

(२३ माचा ते ३ मे) विकारीची ८८  प्रकरिे समोर आली आहते. 

विकार आवि तस्करीच्या प्रकरिांमध्ये २२२ जिांिर कारिाई 

करण्यात आली.  

खरू असलेल्या (ungulates) प्राण्यांच्या त्यातही 

हरिाच्या विकारीच ेप्रमाि जास्त आह.े हरिाच्या विकारीची 

३९ प्रकरिे आहते. खाण्यासाठी या प्राण्यांना मारल्याची नोंद 

अहिालात आह.े  त्याखालोखाल खिलेमांजर (pangolin), 

िेकरू (giant squirrel), सावळंदर (porcupine) , उदमांजर 

(otter), माकडे अिा छोट्या प्राण्यांच्या विकारीचे प्रमाि आह.े 

खाण्याबरोबरच अंधश्रद्धा, तस्करीच्या उद्देिाने या विकारी 

झाल्या असनू त्याची संख्या २२ आहे.  

‘टाळेबंदी’ साजरी करत असल्याचे सांगत विकाऱयांनी 

समाजमाध्यमांिर छायावचते्र झळकिली. टाळेबंदीपिूी मवुनया, 

पोपट, मैना या पक्ष्यांच्या तस्करीचे प्रमाि १४ टक्के होते ते 

आता सात टक्क्यांिर आले आह.े मात्र, त्याच िेळी महाराष्ट्ट्रात 

मोराच्या विकारींचे प्रमाि िाढले आह.े पक्ष्यांबरोबर 

कासिांच्या तस्करीतही घट झाली आह.े  

सूत्र – ‘िन्यजीिांच्या विकारीत िाढ’, 

https://www.loksatta.com, १०.०६.२०२०. 

व्याघ्र प्रकल्पांसह इतर संस्थांना सावधानतेचा इशारा 

अमेररकेतील न्यूयॉका  िहरातील ब्रााँक्स प्राविसंग्रहालयात चार 

िषांच्या िावघिीला कोरोना विषािचूी लागि झाल्याचे 

कळल्यानंतर कें द्रीय प्राविसंग्रहालय प्रावधकरि आवि राष्ट्ट्रीय 

व्याघ्र संिधान प्रावधकरिाने दिेातील सिा प्राविसंग्रहालये तसेच 

बचाि कें द्र आवि व्याघ्र प्रकल्पांना सािधानतेचा इिारा वदला 

आह.े याबाबत जारी केलेल्या मागादिाक सचूना पढुीलप्रमािे - 

− राज्यांनी आपापल्या पििैुद्यक विभागांिी 

सल्लामसलत करािी. 

− प्राविसंग्रहालयातील सिा कमाचाऱयांची आरोग्य 

तपासिी संबंवधत सरकारी आरोग्य यंत्रिेकडून करून 

घ्यािी. 

− प्राविसंग्रहालयातील प्राण्यांिर २४ तास सीसीटीव्ही 

कॅमेऱयाच्या माध्यमातून नजर ठेिली जािी. सस्तन 

प्राण्यांचे वनरीक्षि अवधक बारकाईने करािे. 

− कॅमेरा टॅ्रपच्या माध्यमातून ि िक्य त्या सिा वठकािी 

वनरीक्षिातून िाघांच्या श्वसनवक्रयेत अडथळा, 

खोकला आदींची पाहिी करािी. 

− कोरोना विषािचूी लागि झाल्याबाबत खात्री 

करण्यासाठी घेतलेले नमनेु तपासिीसाठी मध्य 

प्रदिेातील भोपाळ इथल्या नॅिनल इवन्स्टट्यूट ऑफ 

हाय वसक्युररटी अ वॅनमल वडवसज, हररयािातील 

वहसार इथल्या नॅिनल ररसचा सेंटर ऑन इवक्िन्स, 

उत्र प्रदिेातील बरेली इथे असलेल्या सेंटर फॉर 

२१ 
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अ वॅनमल वडवसज ररसचा अाँड डायग्नोस्टीक, इवंडयन 

िेटनारी ररसचा इवन्स्टट्यूट या संस्थांकडे पाठिािेत. 

सूत्र – ‘देिातील प्राविसंग्रहालयांमध्ये अवधक दक्षता’, 

https://www.loksatta.com, ०७.०४.२०२०. 

सह्याद्री नावामागील संस्कृती पाळू या! 

वप्रय संपादक मंडळ आवि कल्पिकृ्ष कुटंुबीय, 

आताच ‘संरवक्षत क्षेत्र िाताापत्र’ िाचले. स्थावनक भाषेतून 

लोकांपयंत मावहती पोचिण्याचा चांगला उपक्रम. अवभनंदन! 

आपल्या िाताापत्रात कृपया ’सह्याद्री’ साठी ’पविम 

घाट’ ह े नाि िापरू नका. ’सह्याद्री’ ह े योग्य आवि पूिाापार 

चालत आलेलं नाि आह.े इगं्रजीत चुकीने Western Ghat या 

नािाचा प्रसार झाला आह.े तो सदु्धा बदलला पावहजे.  मराठीत 

त्याचे िब्दिः भाषांतर कृपया करू नका. ‘सह्याद्री’ नािामागे 

संस्कृती आह.े ती गोिा, कनााटकातही पाळली जाते. आपिही 

पाळू या. 

धन्यिाद आवि िुभेच्छा! 

- उल्हास रािे,  

संचालक, एन्िायरोवडझाइनसा प्रा. वल., बंगरुळू 

वनाक्षधकारी, संशोधकांसाठी उपयुि वाताापत्र 

संरवक्षत क्षेत्र िाताापत्राचा पवहला अंक वमळाला, मी तो िाचला. 

त्यातील सिा लेखांची उत्कृष्ट अिी मदु्देसदू पद्धतीने मांडिी 

करण्यात आलेली आह.े ह े िाताापत्र वनवितपिे िनावधकारी 

वकंिा संिोधक यांच्यासाठी अवतिय उपयुक्त असे ठरिारे आह.े 

याच्यामध्ये संपिूा महाराष्ट्ट्राच्या कानाकोपऱयातील पयाािरिािी 

वनगवडत महत्िाच्या बातम्या आलेल्या आहते. या िाताापत्राच्या 

भािी िाटचालीस हावदाक िुभेच्छा. 

- प्रक्षतक क्षदलीप नाटेकर, 

पीएचडी ररसचा स्कॉलर, वििाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू 

Liked the original sections 

It’s really nice. I liked the original sections - like 

Girija Godbole's at the end. Perhaps you can do 

some kind of survey on how this newsletter is being 

used, for what purpose etc. Also, the original 

sections can have direct contributions from the 

community if possible. 

- डॉ. अपिाा वाटवे, 

िररष्ठ िनस्पतीिास्त्ज्ञ, पिेु 

Excellent initiative! 

An excellent initiative to have the PA Update in 

Marathi. I am sure it will be useful to a larger cross 

section of people. Best wishes. 

- अहाना लक्ष्मी, 

चेन्नई 

Thank you so much and, best wishes, for this 

wonderful work.  

- प्रशांत क्षशंदे, 

सषृ्टीज्ञान, मुंबई  

संरवक्षत क्षते्रे आवि त्यातील कमाचारी िगाासाठी 

महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र 

मदतीचे आिाहन 

संरवक्षत क्षेत्राचे हे िाताापत्र वनमााि करताना िाचकिगाात महाराष्ट्ट्रातील िन कमाचारी आवि संरवक्षत क्षेत्राचे व्यिस्थापन करिारे 

अवधकारी हा एक मोठा गट असेल, असे लक्षात घेतले आह.े आजही वजथे इटंरनेट पोहोचलेले नाही, अिा दगुाम भागात पोहोचािे, हा 

एक हतेू या िाताापत्राची छापील आितृ्ी काढण्यामागे आह.े आमच्या यादीत अिा काही व्यक्तींचा समािेि आह.े मात्र, ही यादी 

आिखी मोठी व्हािी, अिी आमची इच्छा आह.े त्याकरता, ही विनंती. 

िाचक हो, तुम्हाला दरिषी रु. १५० भरून महाराष्ट्ट्रातील संरवक्षत क्षेत्रात ि त्याच्या अितीभिती काम करिाऱया िन 

विभागाच्या कमाचाऱयांसाठी ह ेिाताापत्र भेट दतेा येईल. संरवक्षत क्षेत्र/कमाचारी/अवधकारी वकंिा मागादिाक/ग्रामस्थाचे नाि, पत्ा ही 

मावहती आम्हाला पाठिा. प्रती पोहोचिण्याची जबाबदारी आमची! 

संपका ः संपादकीय पत्ा c/o कल्पिकृ्ष वकंिा marathipaupdate@gmail.com 

वाचकपते्र 

२२ 
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1) Media reporting on the protected areas in Maharashtra - A thematic analysis (Trupthi 

Narayan and Pankaj Sekhsaria); 2) Wildlife coverage in the Marathi Print Media – a 

practitioner’s perspective (Reshma Jathar); 3) Dividing lines- tribal rights and tiger reserves 

(Shiba Desor); 4) Rocky plateaus: Little understood treasures of the Western Ghats (Aparna 

Watve) and 5) Community Conserved Areas in Maharashtra (Neema Pathak Broome with 

Sneha Gutgutia, Shruti Mokashi, Kavya Chowdhry, Sarosh Ali and Rupesh Patil) 
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कासि म्हटले की समदु्र असे बऱयाच लोकांना िाटते. पि कासिे 

जवमनीिर आवि गोड्या पाण्यात सदु्धा राहतात. भारतात 

कासिांच्या ३४ जावत असून त्यापैकी २४ गोड्या पाण्यातील, 

पाच समदु्री आवि पाच जवमनीिर राहिाऱया आहते. 

कासि ह े जगातील सिाात जास्त संकटग्रस्त 

प्राण्यांपैकी एक आह.े भारतातील ३४ जावतंपैकी ७५ टक्क्यांहून 

अवधक जावत संकटग्रस्त प्राण्यांच्या यादीत आहते. ‘लीथ्स 

सॉफ्टिेल टटाल’ (Nilssonia leithii) ही त्यातील एक जावत 

आह.े या जावतसह एकूि तीन जावत फक्त भारतात आहते. या 

जावतंना भारतातील प्रदेिवनष्ठ जावत (species endemic to 

India) म्हितात. 

‘लीथ्स सॉफ्टिेल टटाल’ ही जावत महाराष्ट्ट्र, 

कनााटक, केरळ, आंध्र प्रदेि, तेलंगि, तवमळनाडू ि ओवदिा या 

राज्यांतील मोठ्या नद्या ि क्िवचत मोठ्या धरिांच्या जलाियात 

आढळते. ‘लीथ्स सॉफ्टिेल टटाल’ दमुीळ असनू ह ेपाहायला 

वमळिे ही अिघड बाब आह.े तरीसुद्धा बऱयाच वठकािी याची 

विकार केली जाते. मासेमारांच्या जाळ्यात ते सापडले तर ते 

त्याला खाऊन टाकतात. 

गोड्या पाण्यातील ही जावत पररसंस्थेचा महत्त्िाचा 

घटक आह.े ज्या पाण्यात कासिांचे प्रमाि जास्त आढळून येते 

त्या पाण्यातील पररसंस्था अवतिय सदुृढ समजली जाते. मात्र, 

इतर दमुीळ जावतंप्रमािेच या महत्त्िाची जावतच्या प्राण्यांची 

संख्या मानिी हस्तक्षेपामुळे सातत्याने कमी होत चालली आह.े 

नदीच्या पात्राचे वसमेंटीकरि, धरिांची वनवमाती यांमळेु होिारा 

अवधिासाचा ऱहास ि विकार आदी कारिांमळेु ‘लीथ्स 

सॉफ्टिेल टटाल’ पथृ्िीतलािरून नष्ट होण्याच्या मागाािर आह.े 

ह े लक्षात घेऊन या जावतच्या संिधानासाठी 

महाराष्ट्ट्रात गेल्या िषाभरापासनू आम्ही प्रयत्न सरुू केले आहते. 

राज्यात नागपूर, अमरािती, चंद्रपरू, नाविक, सातारा, सांगली, 

पिेु या वजल्ह्यांमध्ये ‘लीथ्स सॉफ्टिेल टटाल’ आढळते. त्याचा 

अभ्यास, संिधान आवि त्याचे महत्त्ि या विषयी जनजागतृी 

करण्यासाठी ‘फे्रि िॉटर टटाल्स अाँड टॉरटोइजेस ्ऑफ इवंडया’ 

या संस्थेने प्रकल्प हाती घेतला आह.े त्याचा भाग म्हिून मी या 

कासिाचे प्रत्यक्ष वनरीक्षि, त्याच्या अवधिासाबद्दल मावहती, 

त्याचा आहार आवि त्याला असलेले धोके यांच्या अभ्यासाला 

मी सरुुिात केली आह.े 

या अभ्यासाचा भाग म्हिनू मी ‘लीथ्स सॉफ्टिेल 

टटाल’विषयी अवधकावधक मावहती गोळा करीत आह.े तुमच्या 

पररसरात वकंिा ऐकण्या-पाहण्यात या कासिाविषयी काही 

मावहती असेल; तर मला नक्की संपका  करा वकंिा 

www.indiabiodiversity.org/ftti या संकेतस्थळािर 

तुमच्याकडे असलेली मावहती, छायावचते्र तुम्हाला थेट दतेा 

येतील. अिा प्रकारे मावहती गोळा करिे हा ‘वसटीझन सायन्स’ 

- ज्याला मराठीत लोकविज्ञान म्हितात त्या प्रकारचा उपक्रम 

आह.े या संकेतस्थळाला भेट वदल्यास तुम्हालाही कासिाविषयी 

इतर लोकांनी केलेल्या नोंदी पाहता येतील. 

- स्नेहा धारवाडकर 

लेवखका ‘फे्रि िॉटर टटाल्स अाँड टॉरटोइजेस ्ऑफ इवंडया’ 

संस्थेच्या सहसंस्थापक आवि िन्यजीििास्त्ज्ञ आहते. 

ई-मेलःsneha.dharwadkar@gmail.com  
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