
संपादकीय            ३ 
वन्यजीवन – आतले ‘अधिक’ बाहरेचे                              

संरक्षित िेत्रातील बातम्या           
उमरेड-पवनी-कऱहाांडला अभयारण्य            ४ 

दोन वर्ाांत उमरेड-पवनी-कऱहाांडला अभयारण्यात १२ वाघाांचा 

मतृ्यू 

उमरेड-पवनी-कऱहाांडला अभयारण्यातील वकृ्षतोड प्रकरणी 

नऊ सदस्यीय सधमती  

कन्हाळगाव अभयारण्य          ५ 

वाघाांच्या सांख्येत सांतुलन राखण्यासाठी कन्हाळगाव 

अभयारण्य उपयुक्त 

कनााळा अभयारण्य                        ५ 

कनााळा अभयारण्यात पक्षीगणना 

कळसूबाई हररश्चांद्रगड अभयारण्य          ५ 

कळसूबाई हररश्चांद्रगड अभयारण्यात वनस्पतीची नवी जाती 

गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य                 ६ 

गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात अधतक्रमणधवरोिी कारवाई  

चाांदोली अभयारण्य            ६ 

चाांदोलीतील धवस्थाधपताांच्या समस्याांच्या धनराकरणासाठी 

शासनातरे्फ धशबीर 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्प          ६ 

गोंधदया-चांद्रपरू-बल्लारशा रेल्वेमागाावर १२ वर्ाांत ५०पेक्षा 

जास्त वन्यप्राणी ठार 

ताडोबा अांिारीतील पाळीव हत्तींचे बोटेझरीत स्थलाांतर 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्पात हवामान धनरीक्षण मनोरा 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्पात पयाटकाांना बेकायदा सर्फारीला 

नेणारे अटकेत 

नवेगाव नागधझरा व्याघ्र प्रकल्प                ८ 

नवेगाव नागधझरा व्याघ्र प्रकल्पालगत वीजेचा िक्का 

लागल्यामळेु वाघाचा मतृ्यू; धतघाांना अटक 

पेंच व्याघ्र प्रकल्प               ८ 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात काळा धबबट्या 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अवैि मासेमारी करणाऱयाांचा व्याघ्र 

सांरक्षण दलाच्या जवानाांवर हल्ला 

रािानगरी अभयारण्य               ९ 

रािानगरी अभयारण्याच्या पयाटन धवकासाला मांजरुी; 

प्रकल्पग्रस्ताांसह पयाावरण अभ्यासकाांचाही धवरोि 

सागरेश्वर अभयारण्य        १० 

सागरेश्वर अभयारण्यात धबबट्याचे आगमन 

सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यान       १० 

सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानात धहमालयातील धगिाड 

सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानातील धबबट्याची गरोदर मादी 

वाहनाच्या िडकेत ठार 

‘आरे वाचवा’ चळवळीतील आांदोलकाांवरील गनु्ह ेअजूनही 

कायम  

सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानाच्या व्याघ्र धवहारात वाधघणीचे 

आगमन 

ज्ञानगांगा अभयारण्य        ११ 

ज्ञानगांगा अभयारण्यात पधहल्याांदा गवा धदसला 

ज्ञानगांगा अभयारण्याला इतर व्याघ्र अधिवासाांशी जोडण्यासाठी 

वन्यजीव भ्रमणमागाांची गरज 

ज्ञानगांगा अभयारण्यात मतृ धबबट्या; हद्दीबाबत वनाधिकाऱयाांत 

सांभ्रम 
 

अनुक्रमक्षिका 

खांड २, अांक १                      जानेवारी २०२१ (क्र.४) 
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राज्यस्तरीय बातम्या       १२ 
व्याघ्र प्रकल्पाबाहरेील वाघाांच्या मतृ्यूचे प्रमाण महाराष्ट्ट्रात 

सवााधिक 
हररहरेश्वरच्या धकनारी ‘ऑधलव ररडले’ कासवाचे हांगामातील 

पधहले घरटे         
पणेु शहरात एका मधहन्यात तीन गवे; एकाचा मतृ्यू       
सांवेदनशील वन्यजीव अधिवास प्रस्तावाांच्या परीक्षणासाठी 

चार उपसधमत्या       
पँगोलीनच्या सांरक्षणासाठी महाराष्ट्ट्र अभ्यासगट नेमणार    
कोल्हापरू, सातारा व धसांिदुगुाात सांविान राखीव क्षेत्ाांना मांजरुी; 

राज्य वन्यजीव मांडळाचे इतरही धनणाय       
चांद्रपरू-मलू वन्यजीव भ्रमणमागाासाठी खबरदारीच्या 

उपाययोजनाांचे धभजत घोंगडे            
राज्यासाठी स्वतांत् वन्यजीव िोरणाची राज्य वन्यजीव मांडळ 

सदस्याची मागणी        
नागपरू व चांद्रपरू धजल््ाांत दीघा काळानांतर माळढोक पक्ष्याचे 

दशान 
मािूस-क्षबबट्यासंबंधी वृत्त        १६ 
महाराष्ट्ट्रात ११ मधहन्याांत १७३ धबबट्याांचा मतृ्यू 

नेमक्या धबबट्याची ओळख पटणार नसल्यामळेु तीन धबबटे 
कायमचे बांधदस्त         

माणसू-धबबट्या सांघर्ााच्या घटनाांत वाढ 
माणसू-धबबट्या सांघर्ाधवर्यक सांधक्षप्त वतृ्त       
राष्ट्रीय बातम्या         १९ 
माळढोक वाचवण्यासाठी वीजवाधहन्या भधूमगत करण्याचा 

राष्ट्ट्रीय हररत लवादाचा आदशे      
वर्ा २०२० मध्ये भारतात १०५ वाघाांचा मतृ्यू          
दशेातील धबबट्याांच्या सांख्येधवर्यीचा अहवाल प्रकाधशत; 

महाराष्ट्ट्रात १,६९० धबबटे       
धगिाडाांच्या सांविानासाठी उपग्रह अांकन 
आंतरराष्ट्रीय बातम्या      २१ 
नेपाळ 
नेपाळमध्ये समदु्रसपाटीपासून ३,००० मी उांचीवर पधहल्याांदाच 

वाघ धदसला 
श्रीलांका 
श्रीलांकेत जगातील सवााधिक हत्तीमतृ्यू 
दृष्टीकोन          २४ 
सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वने – सांशोिन व वन्यजीव सांरक्षण  

महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र 
खंड २, अंक १, जानेवारी २०२१ (क्र. ४) 

सांपादकः रेश्मा जठार 
साहाय्यक सांपादकः पांकज सेखसरीया 

साहाय्यकः राधिका अघोर 
शीर्ाक व इतर रेखाधचत्ेः Ashvini Menon Visual Design Studio 

प्रकाशकः कल्पवकृ्ष 
सांपादकीय पत्ताः C/o कल्पवकृ्ष, अपाटामेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८, धजमखाना, पणेु ४११००४, महाराष्ट्ट्र, भारत. 

दरूभार्/रॅ्फक्सः ०२० २५६५४२३९ 
ई मेलःmarathipaupdate@gmail.com 

संकेतस्थळः http://kalpavriksh.org 
*** 

टीपः ‘महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् वाताापत्ा’त प्रकाधशत बातम्या या त्या त्या बातमीखाली धदलेल्या मळू प्रकाशनातील बातम्याांवर 
सांपादकीय सोपस्कार करून प्रकाधशत केलेल्या आहते. 

*** 
‘महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् वाताापत्ा’च्या प्रकाशनासाठी अथासाहाय्य 

दुलीप मथ्थाई नेचर कॉन्झवेशन रस्ट 
c/o र्फाऊण्डेशन र्फॉर इकॉलॉधजकल सेक्युररटी http://fes.org.in/ 

आधण 
अनेक क्षहतक्षचंतकांच्या वैयक्षिक देिग्या 

*** 
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वन्यजीवन – आतले ‘अक्षधक’ बाहेरचे 

‘महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् वाताापत्’ सरुू होऊन वर्ा होत आले. या 

वाताापत्ाची सरुुवात करताना साशांकता होती मराठी 

वतृ्ताांकनाबाबत; मराठी वतृ्तपत्ाांतून महाराष्ट्ट्रातील सांरधक्षत 

क्षेत्ाधवर्यी परेुशा बातम्या धमळतील का अशी. त्यातून मग 

इांग्रजीतील वाताापत् – ‘प्रोटेक्टेड एररआ अपडेट’ ह ेद्वैमाधसक 

असले तरी मराठी वाताापत् त्ैमाधसक ठेवण्याचा धनणाय झाला. 

पधहल्या वर्ाातच लक्षात आले की मजकूर धमळेल 

का ही शांका एका परीने रास्त व दसुरीकडे र्फोल ठरली. र्फोल 

अशासाठी की गेल्या काही वर्ाांत मराठी वतृ्तपत्ाांमध्ये 

वन्यजीवधवर्यक वतृ्ताांकनाचे प्रमाण  वाढले आह ेआधण रास्त 

अशासाठी की वतृ्ताांकनाचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यात 

वैधवध्य, धवर्याची व्याप्ती, अभ्यासपणूा व धवशे्लर्णात्मक मजकूर 

अपवादानेच आढळतो. दसुरी बाब अशी की मराठी वतृ्तपत्ाांच्या 

सांकेतस्थळाांच्या ताांधत्क क्षमता-मयाादा. पवूीपेक्षा अधिक 

वतृ्तपत्ाांची सांकेतस्थळे आता उपलब्ि आहते, ह े खरे. मात्, 

काही ठराधवक वगळता मजकूर शोिणे सगळ्याच 

सांकेतस्थळाांवर धततकेसे सलुभ नाही.  

उपरोल्लेधखत दोन कारणाांमळेु इांग्रजी वतृ्तपत्ाांतील 

काही बातम्याांचा सांदभा या वाताापत्ातील मजकुरासाठी घेतला 

जातो. तरीदखेील, पधहल्या खांडातील तीन अांकाांमध्ये धमळून ८४ 

टक्के मजकूर हा मराठी व जेमतेम १६ टक्के मजकूर हा इांग्रजी 

बातम्याांवर आिाररत आह.े 

पधहल्याच वर्ाात लक्षात आलेली आणखी एक बाब 

म्हणजे महाराष्ट्ट्रातील वतृ्ताांकनात माणूस-वन्यजीव सांघर्ाधवर्यक 

बातम्याांचे प्रमाण लक्षणीय आह.े या वतृ्ताांकनातून जाणवले की 

माणसू-वन्यजीव सांघर्ााची व्याप्ती सांरधक्षत क्षेत्ाांबाहरे, ग्रामीण, 

शहरी भागातील लोकवस्तीत पसरली आह.े ‘व्याघ्र 

प्रकल्पाबाहरेील वाघाांच्या मतृ्यूचे प्रमाण महाराष्ट्ट्रात सवााधिक’, 

‘पणेु शहरात एका मधहन्यात तीन गवे; एकाचा मतृ्यू’, ‘चांद्रपरू-

मलू वन्यजीव भ्रमणमागाासाठी खबरदारीच्या उपाययोजनाांचे 

धभजत घोंगडे’ या प्रस्तुत अांकातील बातम्या आधण पधहल्या 

धतन्ही अांकाांतील ‘माणूस-धबबट्यासांबांिी वतृ्त’ या अांतगात 

येणाऱया बातम्या राज्यातील माणसू-वन्यजीव सांघर्ााच्या 

गाांभीयााची कल्पना दतेात. 

पधहल्या अांकासाठी तयारी करताना लक्षात आले की 

सांरधक्षत क्षेत्ातील घटना नसल्या तरी धबबट्याधवर्यक वतृ्ताची 

सांख्या लक्षवेिी होती. धबबट्या हा वन्यजीव सांरक्षण कायद्याच्या 

अधिसचूी एक मध्ये येणारा प्राणी; वाघाखालोखाल मोठा व 

माांसाहारी सस्तन प्राणी ह ेमदु्दे लक्षात घेऊन सांरधक्षत क्षेत्ाांतील 

नसल्या तरी ‘माणसू-धबबट्यासांबांिी वतृ्ता’चा समावेश पधहल्या 

अांकात केला. हा भाग पुढच्या सगळ्या अांकाांमध्ये कायम 

ठेवावा लागला, ही गांभीर बाब आह.े 

 भारतासारख्या उष्ट्ण कधटबांिातील, दाट 

लोकवस्तीच्या प्रदशेात राजकीय, भौगोधलक सीमारेर्ा आखून 

वन्यजीवन आधण मानवी व्यवहाराांना वेगवेगळे ठेवणे जवळपास 

अशक्य आह.े त्यामुळे सांरधक्षत क्षेत्ाांबरोबरच कायद्याने सांरधक्षत 

न केलेल्या क्षेत्ातील अधिवास व त्याबाबतची िोरणे वन्यजीव 

सांरक्षण-सांविानासाठी महत्त्वाची आहते. याची जाणीव 

अलीकडच्या घटना वारांवार करून दते आहते. या अांकापरुते 

पाधहल्यास ‘ज्ञानगांगा अभयारण्यात पधहल्याांदा गवा धदसला’, 

‘सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानात धहमालयातील धगिाड’, ‘सागरेश्वर 

अभयारण्यात धबबट्याचे आगमन’ या घटना वन्यप्राण्याांना एका 

सांरधक्षत क्षेत्ापासून दसुऱया सांरधक्षत क्षेत्ापयांत जाण्यासाठी परेुसा 

अवकाश उपलब्ि असल्याने घडून आल्या, ह ेस्पष्ट आह.े 

तेव्हा, ह े वाताापत् सांरधक्षत क्षेत्ातील बातम्याांचा 

आढावा घेणारे असले तरी सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वन्यजीवनाला 

यातून पणूापणे वगळणे अशक्यच आह.े या वाताापत्ाचे आहे 

तसेच, वन्यजीव सांविानधवर्यक िोरणाचे आह.े सांरधक्षत क्षेत्ात 

वन्यजीवन सखुेनैव नाांदावे, असे वाटत असेल तर त्याला पोर्क 

पररधस्थती सांरधक्षत नसलेल्या क्षेत्ातही गरजेची आह,े ह ेहळूहळू 

का होईना वतृ्ताांकनात येऊ लागले आह,े हहेी नसे थोडके! 

*** 

स.न.क्षव.क्षव. 
वन्यजीव संरिण-संवर्ान क्षवषयक क्षवचारांच्या 
दवेाणघेवाणीसाठी महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्राचे व्यासपीठ 
वाचकांना उपलब्र् करून द्यायला आम्हाला अर्ाातच 
आवडेल. तेव्हा, संपादकीय पत्त्यावर पत्र पाठवून क्षकंवा ई-मेल 
करून आम्हाला तुमचे क्षवचार जरूर कळवा. त्याचबरोबर,  हे 
वाताापत्र अक्षर्काक्षर्क वाचकांपयंत पोहोचक्षवण्यासाठी 
आम्हाला पयााय सुचवा. 

संपादक मंडळ 

संपादकीय 

३ 
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उमरेड-पवनी-कऱहांडला अभयारण्य 

दोन वर्ाांत उमरेड-पवनी-कऱहांडला अभयारण्यात 

१२ वाघांचा मृत्यू 

 
उमरेड-पवनी-कऱहाांडला अभयारण्यात दोन वर्ाांत समुारे १२ 

वाघाांचा मतृ्यू झाला असनू अनेक वाघ बेपत्ता झाले आहते. या 

घटनाांची दखल घेत वनमांत्रयाांनी वररष्ठ अधिकाऱयाांकडे अहवाल 

माधगतला आह.े 

अभयारण्यात धडसेंबर २०२० अखेरीस गभावती 

वाधघणीचा मतृ्यू झाला. यांदा एक जानेवारीला तीन बछड्याांसह 

वाधघणीचा मतृ्यू झाला. त्याांच्यावर धवर्प्रयोग करण्यात 

आल्याचे स्पष्ट झाले असनू आरोपीला अटक करण्यात आली 

आह.े सप्टेंबर २०२० मध्ये कुही वन्यजीव क्षेत्ात एक वाघ 

मतृावस्थेत आढळला. पवनी वनक्षेत्ातील धचचगाव बीटमध्ये 

दोन वाघाांचा मतृ्यू झाला. धडसेंबर २०१८ मध्ये पवनी वनक्षेत्ात 

एका वाघाचा मतृ्यू झाला. अभयारण्यातून एधप्रल २०१६ मध्ये 

‘जय’ हा वाघ बेपत्ता झाला. ‘जय’चा बछडा ‘जयचांद’च्या 

अधस्तत्वावरील प्रश्नधचन्हही कायम आह.े 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्प आधण नागधझरा 

अभयारण्याच्या मध्ये हे अभयारण्य आह.े वाइल्डलाइर्फ 

इधन्स्टट्यूट ऑर्फ इांधडयाने या अभयारण्याला जोडणारे वन्यजीव 

भ्रमणमागा सरुधक्षत नसनू धतथ ेवीजवाधहन्याांचा िोका असल्याचे 

अहवालात साांधगतले होते.  

भ्रमणमागा, वीजप्रवाह, गवताळ प्रदेश, सांरक्षण या 

चार गोष्टींवर अभयारण्य प्रशासनाने काम केलेले नाही. त्यामुळे 

इथे वाघ येतात, धस्थरावतात, पण माणसू-वन्यजीव सांघर्ाात 

त्याांचा मतृ्यू होतो. तसेच, स्थाधनकाांचा धवरोि असताना 

अभयारण्य जाहीर करण्याची घाई केल्याचा र्फटका या 

अभयारण्याला बसत आह,े अशी मते वतृ्तात नोंदधवली आहेत. 
सूत्र – ‘उमरेड-कऱहाांडला अभयारण्यात दोन वर्ाांत १२ वाघाांचा  
         मतृ्यू’, www.loksatta.com, ०३.०१.२०२१. 

उमरेड-पवनी-कऱहांडला अभयारण्यातील  

वृितोड प्रकरिी नऊ सदस्यीय सक्षमती 

उमरेड-पवनी-कऱहाांडला वन्यजीव अभयारण्यातील वकृ्षतोड व 

इतर बाबींच्या चौकशीसाठी वन धवभागातील क्षेत्ीय व वन्यजीव 

अधिकाऱयाांच्या नऊ सदस्यीय सधमतीची स्थापना करण्यात 

आली आह.े या सधमतीत पेंचचे धवभागीय वनाधिकारी, नागपरूचे 

वन उपसांरक्षक, वन क्षेत्पाल आधण वन सवेक्षकाांचा समावेश 

आह.े ही सधमती क्षेत्ीय व वन्यजीव अांतगात येणाऱया भभूागाांच्या 

सीमा प्रत्यक्ष जधमनीवर तपासनू त्यानुसार कायमस्वरुपी खाांब 

उभारण्याचे काम करून घेईल. 

नागपरू-नागभीड रेल्वेच्या कामासाठी क्षेत्ीय अांतगात 

येणाऱया भागातील २८० वकृ्ष तोडण्याची परवानगी धदली 

असताना भूभागावरील सीमा िसुर असल्याचे धनधमत्त करीत 

अभयारण्यातील कक्ष क्रमाांक १४३९ मिील ५०हून अधिक 

झाडे तोडण्यात आली. या प्रकरणी अद्याप कोणत्याही कमाचारी 

वा अधिकाऱयावर कारवाई केली नसल्याचे नागपरू मांडळाच्या 

मखु्य वनसांरक्षकाांनी साांधगतले. सधमतीने आठवडाभरात 

अहवाल धदल्यानांतर त्याबाबत धनणाय घेण्यात येईल. 

वकृ्षतोड झालेला भाग हा वाइल्डलाइर्फ इधन्स्टट्यूट 

ऑर्फ इांधडयाने सांशोिनाांती घोधर्त केलेल्या वन्यजीव 

भ्रमणमागााचा भाग आह.े या भागात दधक्षण उमरेडच्या वन 

क्षेत्पालाांनी वन्यजीव अधिकाऱयाांच्या परवानगीधशवाय 

प्रकल्पासाठी वकृ्षतोडीची परवानगी धदली. या पवूीही या 

क्षेत्पालाांनी याच प्रकल्पासाठी धततूर व धशवनी दरम्यानच्या 

वन्यजीव भ्रमणमागाातील ३५०पेक्षा जास्त झाडे तोडण्याची 

परवानगी आवश्यक बाबींची पतूाता केल्याधशवाय धदली होती. 
सूत्र – धवजय धपांजरकर. ‘Panel to look into tree felling in  
         Karhandla’, www.timesofindia.indiatimes.com,  
         ०८.१२.२०२०. 

 

४ 

संरक्षित िेत्रातील बातम्या 

 



महाराष्ट्र सरंक्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक १  जानेवारी २०२१ (क्र.४) 

कन्हाळगाव अभयारण्य 

वाघांच्या संख्येत संतुलन राखण्यासाठी 

कन्हाळगाव अभयारण्य उपयुि 

राज्य वन्यजीव मांडळाच्या बैठकीत नव्याने घोधर्त 

झालेले कन्हाळगाव अभयारण्य ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्प 

पररसरात वाघाांची सांख्या उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे 

ठरेल, अशी अपेक्षा आह.े 

महाराष्ट्ट्र वन धवभाग आधण वाइल्डलाइर्फ 

कॉन्झव्हशेन ट्रस्ट (WCT) कन्हाळगाव जांगल क्षेत्ात सलग 

आठ वर्े स्वयांचधलत कॅमेरे वापरून करीत असलेल्या 

अभ्यासामुळे या भागातील वाघाांच्या अधस्तत्वाबद्दलची माधहती 

सांकधलत झाली आह.े कन्हाळगावमिील वाघ ताडोबा पररसरात 

जाऊन प्रजनन करत असल्याचे अभ्यासादरम्यान धदसनू आले 

आह,े अशी माधहती WCT तील अभ्यासकाांनी धदली. 

आजवर सांरधक्षत वनक्षेत्ाबाहरे असलेल्या या ३०० 

चौरस धकमी प्रदशेात समुारे १२ पूणा वाढ झालेले वाघ असल्याचे 

धदसनू आले आह.े यापैकी २७० चौरस धकमीच्या प्रदशेाला 

आता अभयारण्य म्हणनू जाहीर करण्यात आले आह.े  

वाघ कन्हाळगाव जांगलातून शेजारील तेलांगणामध्ये 

जात असल्याने धतथल्या सांख्येतही वाढ होण्याची शक्यता आह.े 

याधशवाय, तेलांगणातील कावल आधण छत्तीसगडमिील 

इांद्रावती व्याघ्र प्रकल्प याांना जोडणाऱया भ्रमणमागााला या नव्या 

अभयारण्यामळेु कायदशेीर सांरक्षण लाभले आह.े 
सूत्र – मांदार मोरोने. ‘ताडोब्याच्या पदरात कन्हाळगावचे वरदान!’,  
         maharashtratimes.com, ०९.१२.२०२०. 

कनााळा अभयारण्य 

कनााळा अभयारण्यात पिीगिना 

महाराष्ट्ट्र वन धवभाग आधण ‘ग्रीन वक्सा ट्रस्ट’ याांनी एकत् येऊन 

कनााळा अभयारण्यात धडसेंबर मधहन्यात पक्षीगणना केली.  

या पक्षीगणनेत धनशाचर पक्ष्याांच्याही नोंदी केल्या 

गेल्या. गणनेमध्ये १०३ पक्ष्याांच्या जातींची नोंद करण्यात आली. 

ही गणना सवासामान्य पधक्षधमत्ाांसाठी खलुी होती. मात्, कोरोना 

धवर्ाणमूळेु उद्भवलेली पररधस्थती लक्षात घेऊन र्फक्त 

महाराष्ट्ट्रातील २७ हौशी पक्षीधनरीक्षकाांना आिी नोंदणी करून 

आधण सरुधक्षततेची सांपणूा खबरदारी घेऊन पक्षीगणनेत सहभागी 

करून घेण्यात आले. 

या पक्षीगणनेच्या नोंदी ई-बडा 

(https://ebird.org/india/home) वर उपलब्ि आहते.  

 
सूत्र – सांपदा जोशी. ‘कनााळा अभयारण्यात पधहली पक्षीगणना’,  
         maharashtratimes.com, २७.१२.२०२०. 

कळसूबाई हररश्चदं्रगड अभयारण्य 

कळसूबाई हररशं्चद्रगड अभयारण्यात 

वनस्पतीची नवी जाती 

स्ाद्री पवातराांगेतील कळसबूाई हररश्चांद्रगड अभयारण्यासह 

रतनवाडीत ‘धवकोआ गोखलेई’ ही वनस्पतीची नवी जाती 

आढळली आह.े धवकोआ प्रजातीच्या चौदा जाती जगभरात 

असनू त्यात आता या नव्या जातीची भर पडली आह.े 

नाधशकमिील आरवायके महाधवद्यालयातील 

प्राध्यापक डॉ. कुमार धवनोद गोसावी, सांशोिक धवद्याथी नीलेश 

मािव, राजापरूच्या आबासाहेब मराठे कॉलेजमिील साहाय्यक 

प्राध्यापक डॉ. अरुण चाांदोरे, त्रयांबकेश्वरच्या मधवप्र कॉलेजचे 

साहाय्यक प्राध्यापक शरद काांबळे आधण वनस्पतीशास्त्रज्ञ प्रा. 

डॉ. श्रीरांग यादव याांनी या जातीचा शोि लावला आह.े 

न्यूझीलांडच्या ‘र्फायटोटॅक्सा’ या सांशोिनपधत्केने या शोिाची 

दखल घेतली आह.े 

स्ाद्री पवातराांगेतील धवधवि वनस्पतींवर सांशोिन 

करण्यासाठी ‘गोखले एज्युकेशन सोसायटी’ने धवशेर् सहकाया 

केले आह.े सांस्थेला १०० वर्े पणूा झाली, त्यावर्ी या 

सांशोिनाला सरुुवात झाली. त्याची आठवण म्हणनू नव्याने 

शोिलेल्या या वनस्पतीला ‘गोखलेई’ ह े जाती नाम दणे्यात 

आले आह.े 

५ 
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या शोिाच्या दोन मधहन्याांपूवी याच अभयारण्यात 

‘धपांदा श्रीरांगी’ ही वनस्पती पधहल्याांदा आढळली. त्यामळेु इथली 

वनसांपदा महत्त्वपणूा असल्याचे अिोरेधखत झाले आह.े 
सूत्र – ‘हररश्चांद्रगडावर बहरतेय ‘धवकोआ गोखलेई’चे पुष्ट्प’,  
         maharashtratimes.com, ०२.१२.२०२०. 

गौताळा औरमघाट अभयारण्य  

गौताळा औरमघाट अभयारण्यात 

अक्षतक्रमिक्षवरोधी कारवाई 

गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात वन्यजीव धवभागाने नोव्हेंबर 

मधहन्यात अधतक्रमणधवरोिी कारवाई केली. अभयारण्यातील 

३० हके्टर क्षेत्ावरील अधतक्रमणे हटवनू वन्यजीव धवभागाच्या 

पथकाने धतथे र्फळझाडाांची लागवड केली. 

मेहुनबार पररसरात अधतक्रमणे असल्याची माधहती 

वन धवभागाला धमळाली. वन धवभागाच्या पथकाने कागदपते् 

तपासनू व मोजणी करून अधतक्रमण केलेली जागा ही वन्यजीव 

धवभागाची असल्याची खात्ी करून घेतली. इथे जवळपास १२ 

व्यक्तींनी अधतक्रमण केल े होते. वन कमाचारी व कामगाराांसह 

जधमनीचे मोजमाप केल्यावर वन्यजीव धवभागाने त्याांच्यावर 

कारवाई केली. आता या क्षेत्ावर र्फळवकृ्ष व वैरण सािनसांपत्ती 

धवकास योजनेंतगात कामे हाती घेण्यात आली आहते.  
सूत्र – ‘गौताळ्यातील अधतक्रमणे हटधवली’,  
         maharashtratimes.com, १०.११.२०२०. 

चांदोली अभयारण्य 

चांदोलीतील क्षवस्थाक्षपतांच्या समस्यांच्या 

क्षनराकरिासाठी शासनातरे्फ क्षशबीर 

चाांदोली अभयारण्यामुळे धवस्थाधपत झालेल्याांच्या समस्या 

सोडधवण्यासाठी महाराष्ट्ट्र राज्याचे महसलू व वन धवभाग आधण 

साांगली धजल्हाधिकारी कायाालयाची पनुवासन शाखा याांच्या 

वतीन ेधडसेंबर मधहन्यात धशबीर घेण्यात आले.  
चाांदोली इथून धवस्थाधपत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताांनी 

जमीन अधतक्रमण व अन्य अडचणींसदभाात कागदपत्ाांच्या 

पतूातेसह अजा करावेत, म्हणजे त्याांच्या समस्याांचा धनपटारा 

करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करता येतील, असे पनुवासन धवभाग व 

तहसीलदार कायाालयातील अधिकाऱयाांनी साांधगतले. जमीन 

वाटप, मळू शेती मालकाकडून धनमााण होणारे अडथळे, भखूांड 

मागणी, नागरी सधुविा, हस्ताांतरण महसलू सांबांिी प्रश्न, सातबारा 

नोंदी, जमीन क्षेत् नोंदी, शेती क्षेत् मोजणी या धवर्यी धशबीरात 

चचाा झाली. ग्रामपांचायतीची नवीन इमारत, पाण्याची स्वतांत् 

टाकी, वसाहतीच्या आतील रस्ते व डाांबरीकरण आदी मागण्या 

प्रकल्पग्रस्ताांनी केल्या. 
सूत्र – धवजय लोहार. ‘चाांदोली प्रकल्पग्रस्ताांसाठी अधिकारी आले  
          दारात’, www.esakal.com, १६.१२.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 

गोंक्षदया-चंद्रपूर-बल्लारशा रेल्वेमागाावर 

१२ वर्ाांत ५०पेिा जास्त वन्यप्रािी ठार 

 
गोंधदया-चांद्रपरू-बल्लारशा रेल्वेमागाावर गेल्या एका तपात समुारे 

५०पेक्षा अधिक वन्यप्राण्याांचा मतृ्यू झाला आह.े ताडोबा 

अांिारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या सांवेदनशील पयाावरण क्षेत्ात हा 

रेल्वेमागा येत असूनही खबरदारीच्या उपाययोजनाांच्या 

अांमलबजावणीबाबत रेल्वे खाते आधण पाठपरुाव्याबाबत वन 

खाते गांभीर नाही. 

वाघाांचा वावर असणाऱया या पट््टयात १२ वर्ाांत पाच 

वाघ, दोन धबबटे व इतर वन्यप्राण्याांचा बळी गेला आहे. 

बल्लारशा, जनुोना, धसांदवेाही, तळोिी, नागभीड, ब्रम्हपरुी या 

वनक्षेत्ातून जाणाऱया रेल्वेरुळाांवर ह े मतृ्यू झाले.कोरोना 

धवर्ाणचू्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी लाग ू केलेल्या 

टाळेबांदीदरम्यान जून मधहन्यात १३ रानडुकराांचा अपघाती मतृ्यू 

या मागाावर झाला. (सांबधित वतृ्त - महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र 

वाताापत्र खांड १ अांक ३). 

१५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी रेल्वेरूळ ओलाांडताना 

वाघाच्या तीन बछड्याांचा मतृ्यू झाला. त्यानांतर या मागाावर 

खबरदारीच्या उपाययोजनाांसाठी सवेक्षण करण्यात आले. त्यात 

जनुोना, मामला, बाबूपेठ, लोहारा, धमांडाळा, ब्रम्हपरुी या 
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भागाांमध्ये १९ धठकाणी रेल्वेगाड्याांची गती कमी करण्याची गरज 

लक्षात आली. ब्रम्हपरुी व चांद्रपरू धवभागातील मामला, जनुोना, 

धसांदवेाही, धचचपल्ली, तळोिी, बाळापरू, नागभीड पररक्षेत्ातील 

अधतसांवेदनशील वनक्षेत्ात नवीन भुयारी मागा सचुवण्यात आले. 

चांद्रपरू वनवतृ्ताचे तत्कालीन मखु्य वनसांरक्षक एस.व्ही. रामाराव 

याांनी त्या सवेक्षणानांतर या उपाययोजनाांबाबत दधक्षणपूवा मध्य 

रेल्वेला पत् धलधहले होते. मात्, गेल्या दोन वर्ाांत 

उपाययोजनाांच्या अांमलबजावणीसाठी कायावाही झाली नाही. 

ताडोबातून कन्हाळगाव व धतथून पढेु तेलांगणातील 

कावल व छत्तीसगडमिील इांद्रावती या वाघाच्या अधिवासाांना 

जोडणारा वन्यजीव भ्रमणमागा आह.े ब्रम्हपरुी, चांद्रपरू, पधश्चम 

चाांदा वनधवकास महामांडळ, ब्रम्हपरुी वनधवकास महामांडळ व 

प्रादधेशक धवभाग, नवेगाव नागधझरा ह े भाग या रेल्वेमागाावर 

येतात. आता नागभीड ते नागपरू रेल्वेमागााचे रुां दीकरण, एकेरी 

मागााचा दहुरेी मागा, धडझेल ते धवद्युतीकरण आधण प्रवासी ते 

मालगाडी वाहतूक असा बदल होणार आह.े त्यामुळे पढुील 

काळात आव्हाने आणखी वाढणार आहते. म्हणनू खबरदारीच्या 

उपाययोजनाांची अांमलबजावणी आवश्यक आह,े असे मत राज्य 

वन्यजीव मांडळाच्या सदस्याने व्यक्त केले आह.े  
सूत्र – ‘गोंधदया-चांद्रपूर-बल्लारशा रेल्वेमागाावर ५० च्यावर  
          वन्यप्राण्याांचा मतृ्यू’, www.loksatta.com,  
          २९.१२.२०२०. 

ताडोबा अंधारीतील पाळीव हत्तींचे बोटेझरीत स्थलांतर 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्पातील पाच पाळीव हत्तींना 

गावापासनू दरू गाभा क्षेत्ातील बोटेझरीत स्थलाांतररत करण्यात 

आले आह.े प्रजनन सांपे्ररकाांच्या वाढीमळेु हत्ती आक्रमक 

झाल्यास जीधवतहानीचा िोका टाळण्यासाठी हा धनणाय प्रकल्प 

व्यवस्थापनाने घेतला. ताडोब्यापासनू बोटेझरीपयांतचा १८ 

धकमीचा प्रवास हत्तीपे्रमी आनांद धशांद ेयाांच्या मदतीने सहा तासाांत 

पणूा करण्यात आला.  

ताडोबा प्रकल्पात गजराज हा पणूा वाढ झालेला नर, 

सशुीला व लक्ष्मी पूणा वाढ झालेल्या दोन मादी, त्यासोबत दोन 

वर्ाांचा धवश्वा व बाहुबली या सहा मधहन्याांच्या हत्तीचा समावेश 

आह.े १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी माहुताचा मदतनीस असलेल्या 

वनकमाचाऱयाचा मोहली इथ े गजराजाने धचरडल्यामळेु मतृ्यू 

झाला. त्याची आक्रमकता बघनू गजराजाला काही धदवस 

साखळदांडाने बाांिून ठेवण्यात आले. ऑक्टोबर २०२० मध्ये तो 

पनु्हा आक्रमक होण्याची धचन्ह ेधदसून आली. मागील अनुभव 

बघता त्याला गावानजीक ठेवणे घातक होते. म्हणनू त्याला 

बोटेझरीत नेण्याचा धनणाय घेण्यात आला.  
सूत्र – पांकज मोहरीर. ‘ताडोब्यातील हत्तींचे पुनवासन’,  
         maharashtratimes.com, २६.१२.२०२०. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात हवामान क्षनरीिि मनोरा 

कें द्रीय हवामान धवज्ञान धवभागाने पयाटनाच्या दृष्टीने हवामानाचा 

अांदाज वतावण्याकरता प्रत्येक राज्यात हवामान धनरीक्षण मनोरा 

उभारण्याची योजना आखली आह.े या योजनेअांतगात प्रायोधगक 

तत्त्वावरील एक मनोरा ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये 

उभारला जाणार आह.े  

नागपरू हवामान धवज्ञान कें द्राने मनोरा उभारणीसाठी 

पत् पाठवनू व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाची परवानगी माधगतली आह.े 

मनोऱयासाठी जागेची पाहणी लवकरच केली जाणार आह.े 
सूत्र – गोपालकृष्ट्ण माांडवकर. ‘ताडोबातील पयाटकाांच्या सेवेत  
         दाखल होऊ पाहतोय वेदर ऑब्झवेशन टॉवर’,  
         www.lokmat.com, ०३.१२.२०२०. 

पयाटकांना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात  

बेकायदा सर्फारीला नेिारे अटकेत 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्पात पयाटकाांना धवनाधतकीट 

सर्फारीला नेणाऱया दोन व्यधक्तां धवरोिात चांद्रपरू धजल््ातील 

धचमरू ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े आरोपींमध्ये 

एक वनरक्षक आधण एक दलाल आह.े पयाटनाला परवानगी 

नसताना या दोघाांनी शलु्कापेक्षा जास्त रक्कम घेऊन पयाटकाांना 

बर्फर क्षेत्ासह ताडोबाच्या क्षेत्ात प्रवेश धदला. ही बाब 

वनाधिकाऱयाांच्या लक्षात आल्यानांतर पढुील कारवाई करण्यात 

आली. 
सूत्र – ‘ताडोबात धवनाधतकीट सर्फारी करणारे रॅकेट जेरबांद’,  
         www.lokmat.com, ०२.१२.२०२०. 
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नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र प्रकल्प 

नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र प्रकल्पालगत वीजेचा धक्का 

लागल्यामुळे वाघाचा मृत्य;ू क्षतघानंा अटक 

नवेगाव नागधझरा व्याघ्र प्रकल्पाला लागनू असलेल्या पाांगडी 

जांगल पररसरात वीजेचा िक्का लागल्यामळेु मतृ झालेला वाघ 

आढळला. या प्रकरणी धतघाांना अटक झाली असनू त्याांनी या 

पवूीही वीजप्रवाहाचा वापर करून वन्यप्राण्याांच्या धशकारी 

केल्याचे चौकशीत उघड झाले आह.े 

पाांगडी पररसरात एका शेतात वाघ मतृावस्थेत 

आढळला. वाघाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मतृदहे पाहून त्याचा 

मतृ्यू आठदहा धदवसाांपूवी झाला असावा, असा अांदाज पोलीस 

व वन धवभागाच्या अधिकाऱयाांनी व्यक्त केला. वन धवभागाने 

प्रधशधक्षत कुत्रयाच्या मदतीने वाघाचे अवशेर् आजबूाजचू्या 

शेताांतून हुडकून काढले. 

वाघाचा नखासधहत मागचा पाय, पढुील दोन्ही 

पायाांची नखे, डोक्याचा भाग व शेपटी धमळाली नाही. तेव्हा 

तपास पथकाने अवशेर् सापडले त्या शेतधशवारातील 

शेतकऱयाांसह इतर सांशधयताांना चौकशीसाठी उपवनसांरक्षक 

कायाालयात बोलावले. चौकशी दरम्यान, धतघाांनी गनु््ाची 

कबुली धदली; वाघाला मारण्याकरता व त्याचे तुकडे 

करण्याकरता वापरलेले साधहत्य वन धवभागाच्या ताब्यात धदले. 

तसेच, वाघाला मारले ते व त्याचे अवयव रे्फकले ते धठकाण 

दाखधवले.  

या तीन आरोपींपैकी दोन आरोपींनी यापवूी अशाच 

प्रकारे रानडुक्कर व धचतळाची धशकार केल्याचे तर; धतसऱया 

आरोपीला पवूी धचतळ धशकारप्रकरणी अटक झाली होती हे 

चौकशीदरम्यान उघड झाले.  

 

सूत्र – मनेुश्वर कुकडे. ‘गोंधदयात धवजेचा शॉक लावनू वाघाची केली  
         हत्या; वन धवभागाने धतघाांना केली अटक’,  
         www.esakal.com, २७.११.२०२०. 

पेंच व्याघ्र प्रकल्प 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात काळा क्षबबट्या 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात पयाटकाांना काळा धबबट्या धदसल्याचे वतृ्त 

आह.े नोव्हेंबर मधहन्यात पेंचमध्ये एक काळा धबबट्या पयाटकाांना 

धदसला होता. मात्, पयाटकाांना त्याची छबी धटपणे शक्य झाले 

नव्हते. धडसेंबर मधहन्यात तुरीया गेटजवळ पयाटकाांनी काढलेल्या 

धचत्धर्फतीत एक काळा धबबट्या स्पष्ट धदसत आह.े 

त्याच्यासोबत धपवळ्या-काळ्या धठपक्याांचा सामान्य 

धबबट्यादखेील धदसत आह.े नोव्हेंबर व धडसेंबर मधहन्याांत 

धदसलेला काळा धबबट्या एकच आह े धकां वा कसे या धवर्यी 

वतृ्तात भाष्ट्य केलेले नाही. 

२०१९ मध्ये ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्पात आधण 

२०२० मध्ये धसांिदुगुाातील आांबोली घाटात काळे धबबटे धदसले 

होते. 
सूत्र – ‘ताडोबापाठोपाठ पेंच व्याघ्रप्रकल्पातही काळ्या धबबट्याचे  
          दशान’, www.loksatta.com, ०३.१२.२०२०. 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अवैध मासेमारी करिाऱयांचा 

व्याघ्र संरिि दलाच्या जवानांवर हल्ला 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पाांतगात तोतलाडोह जलाशयात अवैि मासेमारी 

करणाऱया मासेमाराांनी एक नोव्हेंबर रोजी वन धवभागाच्या गस्ती 

पथकावर हल्ला केला व वन धवभागाची बोट जाळली. या 

घटनेत वन खात्याचे समुारे २५ लाख रुपयाांचे नुकसान झाल्याचा 

अांदाज आह.े 

तोतलाडोह जलाशय पररसरात गस्त घालणारे धवशेर् 

व्याघ्र सांरक्षण दलाचे जवान एक नोव्हेंबरला रात्ी दधक्षण 

बोदलधझरा धनयत क्षेत्ातील तुमडीमट्टा सांरक्षण कुटीत जेवायला 

आले होते. त्या वेळी ३० ते ४० बोटींनी आलेल्या ६०-७०  

मधच्छमाराांनी सांरक्षण कुटीला घेरले व धशवीगाळ करत 

जवानाांवर दगडरे्फक सरुू केली. काहींनी पत्रयाच्या झोपडीत 

धशरून शासकीय साधहत्याची व छतावर चढून सौर तावदानाची 

तोडर्फोड केली. कुटीत घसुलेल्या काही मासेमाराांनी 

स्वयांपाकगहृातील धसलेंडर काढून स्र्फोट घडधवण्याचा 

अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यामळेु जवानाांनी गोळीबार सरुू केला. 

तेव्हा मधच्छमाराांनी पाण्यात उभी असलेली पथकाची बोट नेली 

व जाळली. वनपररक्षेत् अधिकाऱयाांचे अधतररक्त मनुष्ट्यबळ 
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आल्यानांतर त्याांनी कुटीजवळील पररसराची पाहणी करून 

कुटीत बांधदस्त झालेल्या जवानाांची सुटका केली. 

पेंच व्याघ्र प्रकल्प महाराष्ट्ट्र व पेंच व्याघ्र प्रकल्प 

मध्यप्रदशे अशा दोन्ही राज्याांच्या अधिकाऱयाांनी अवैि 

मासेमारी करणाऱयाांधवरोिात ऑक्टोबर मधहन्यात कारवाई केली 

होती. मध्यप्रदशे वन खात्याने ६ ऑक्टोबर रोजी अवैि मासेमारी 

करुन मासे वाहतूक करणारी तीन वाहने जप्त केली व पाच जणाांना 

अटक केली. महाराष्ट्ट्र वन खात्यानेही बोटी व जाळे जप्तीची 

कारवाई केली. यामुळे धचडून मधच्छमाराांनी हा हल्ला केला 

असावा, असा अांदाज आह.े 

या प्रकरणी दवेलापार पोलीस ठाण्यात र्फौजदारी 

गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरुक्षेसाठी लावलेल्या 

कॅमेऱयात मधच्छमाराांची छायाधचत्े आली असनू त्याांच्यावर 

कडक कारवाई करण्याचे सांकेत वन धवभाग व पोलीस खात्याने 

धदले आहते. या घटनेच्या पाश्वाभमूीवर दोन्ही राज्याांनी गस्त 

वाढधवली आह.े 
सूत्र – ‘पेंच व्याघ्र प्रकल्प कमाचाऱयाांवर मासेमाराांचा जीवघेणा  
         हल्ला’, www.loksatta.com, ०३.११.२०२०. 

 

राधानगरी अभयारण्य 

राधानगरी अभयारण्याच्या पयाटन क्षवकासाला मंजुरी; 

प्रकल्पग्रस्तांसह पयाावरि अभ्यासकांचाही क्षवरोध 

रािानगरी अभयारण्यासाठी मखु्यमांत्ी उद्धव ठाकरे याांनी ११० 

कोटी रुपये खचााच्या पयाटन धवकास आराखड्याला मांजरुी दते 

२५ कोटी रुपयाांच्या तात्काळ तरतुदीची घोर्णा केली आह.े 

त्याचवेळी धनसगासांपदचेी पायमल्ली करून पयाटन आराखडा 

राबव ू नये, असा इशारा पयाावरणरक्षकाांनी धदला आह े आधण 

‘पयाटनासाठी पैसे आहते; तर मग पुनवासनासाठी का नाही?’, 

असा प्रश्न धवचारत स्थाधनक प्रकल्पग्रस्ताांनी पयाटन 

आराखड्याला धवरोि दशावला आह.े 

आराखड्यानुसार प्रामखु्याने शाहूकालीन बेनझीर 

धवला पररसर दरुुस्ती करून लेझर शो, हत्ती सर्फारी, हत्ती महाल 

पररसर दरुुस्ती करून साठमारी सांग्रहालय, ध्वनी प्रक्षेपणाची 

सधुविा, रािानगरी िरण इथे नौकाधवहार, राऊतवाडी-रामनवाडी 

िबिबा पररसर सशुोभीकरण, रािानगरी इथ े पयाटन धवकास 

महामांडळाचे धवश्रामगहृ बाांिणे, रािानगरी व काळम्मावाडी 

िरण इथे उद्यान, धशवगड धकल्ला दरुुस्ती, अभयारण्यातील 

दमुीळ वनस्पती, पश-ूपक्षी सांशोिन कें द्र, दाजीपरू इथे तांबू 

धनवास बाांिणे, वन धवश्रामगहृ बाांिणे आदी कामे प्रस्ताधवत 

आहते. पयाटनाला चालना दतेाना स्थाधनकाांना सामावनू घेतले 

जाणार आह.े 

दरम्यान, रािानगरी अभयारण्य भागातील 

प्रकल्पग्रस्ताांच्या बैठकीत ‘आिी पनुवासन; मग पयाटन 

आराखडा,’ अशी मागणी माांडण्यात आली आह.े पयाावरण 

अभ्यासकाांच्या मते प्रकल्पग्रस्ताांची मागणी रास्त आह.े “पयाटन, 

मनोरांजन या बाबी मळुात वन धवभागाच्या कामकाजाचा भाग 

नाही. महाराष्ट्ट्र पयाटन धवकास महामांडळाकडून प्रस्ताव गेला 

असता तर चचाा करता आली असती. कें द्रीय पातळीवरही या 

प्रकल्पाच्या मान्यतेला धमळण्याबाबत प्रश्नधचन्ह आह.े पयाटन 

धवकास आराखड्याचे पयाावरण मलू्याांकन झालेले नाही. पयाटन 

प्रकल्प राबवण्यासाठी शासनाकडे कोट्यविीचा धनिी असेल 

तर काळम्मावाडी (दिूगांगा) िरणग्रस्ताांचे पनुवासन का रखडले 

आह?े रािानगरीतील प्रकल्पबाधिताांच्या वाट्याला अशी उपेक्षा 

येऊ नये आधण वनसांपदचेे रक्षण व्हावे,” अशी त्याांची भधूमका 

आह.े  

त्याचबरोबर, राऊतवाडी- रामणवाडीसारख्या 

िबिब्याांच्या धठकाणी स्थाधनकाांनी हुल्लडबाजीला आळा 

घालण्यासाठी पयाटनावर धनयांत्ण ठेवले आह.े अधनयांधत्त 

पद्धतीने अभयारण्याच्या गाभा भागात पयाटकाांना सोडणे हे 

जांगल रक्षणाच्या मळू हतेूला बािा आणणारे आह.े सांरधक्षत भाग 

वगळता बाजचू्या क्षेत्ामध्ये प्राणी पाहणे शक्य आह े आदी 

बाबींकडे पयाावरण अभ्यासकाांनी लक्ष वेिले आह.े 
सूत्र – दयानांद धलपारे. ‘रािानगरी अभयारण्य पयाटन धवकासाला  
         वादाची धकनार’, www.loksatta.com, ०१.१२.२०२०.  
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सागरेश्वर अभयारण्य 

सागरेश्वर अभयारण्यात क्षबबट्याचे आगमन 

साांगली धजल््ातील यशवांतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव 

अभयारण्यात धबबट्या धदसनू आला आह.े त्यामळेु वन्यजीव 

धवभागाने अभयारण्यात दचुाकीवरून प्रवेश करण्यावर बांदी 

घातली आह.े र्फक्त चारचाकी मोटारगाडीतून अभयारण्यात 

पयाटनाची परवानगी धदली आह.े मात्, दचुाकीवरून येणाऱया 

पयाटकाांची सांख्या जास्त होती. त्यामळेु बांदीचा पररणाम 

अभयारण्याच्या उत्पन्नावर झाला आह.े 

वन्यजीव प्रशासन लवकरच सर्फारी गाड्याांचे 

धनयोजन करणार असल्याचे अभयारण्याच्या साहाय्यक वन 

सांरक्षकाांनी साांधगतले. 

दरम्यान, राज्यात इतरत् होत असलेल्या माणसू-

धबबट्या सांघर्ााच्या घटनाांधवर्यी ऐकून व सागरेश्वरातील 

धबबट्याचे आगमन याांमळेु अभयारण्यालगतच्या पररसरात 

भीतीचे वातावरण आह.े 
सूत्र – स्वप्नील पवार. ‘बळी गेल्यावर जागे होणार का? धबबट्याची  
         दहशत, वन धवभाग धनष्ट्क्रीय’, www.esakal.com, 
        १५.१२.२०२०. 
        स्वप्नील पवार. ‘धबबट्या आला आधण सागरेश्वर  
        अभयारण्याचे उत्पन्न घटले’, www.esakal.com,  
        १८.१२.२०२०. 

 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात क्षहमालयातील क्षगधाड 

सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानात या वर्ााच्या सरुुवातीला 

धहमालयातील धगिाड धदसनू आले. ‘धहमालयीन धग्रर्फन’ म्हणून 

ओळखली जाणारी धहमालयातील धगिाडे उत्तरेकडील राज्याांत 

आढळतात. सािारण धहवाळ्यात ही धगिाडे राजस्थान, 

गजुरातमध्ये आलेली धदसतात.  

पक्ष्याांच्या नोंदी ठेवणाऱया ई-बडा या 

सांकेतस्थळावरील नोंदीनुसार 

(https://ebird.org/india/species/himgri1) यापवूी 

महाराष्ट्ट्रात बीडजवळ या प्रकारचे धगिाड धदसले होते. सांजय 

गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानातील नोंदी ई-बडावर उपलब्ि नाहीत, मात् 

पक्षी धनरीक्षकाांनी इथे क्वधचत याच्या नोंदी केल्याचे वतृ्तात 

म्हटले आह.े 

 

सूत्र – ‘राष्ट्ट्रीय उद्यानात धहमालयीन धगिाड’,  
         www.loksatta.com, ०२.०१.२०२१. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील क्षबबट्याची गरोदर मादी 

वाहनाच्या धडकेत ठार 

नोव्हेंबर २०२० मध्ये घोडबांदर रस्ता ओलाांडताना सांजय गाांिी 

राष्ट्ट्रीय उद्यानातील धबबट्याची गरोदर मादी वाहनाच्या िडकेत 

ठार झाली. त्यानांतर उद्यानाच्या अधिकाऱयाांनी वन्यप्राण्याांसाठी 

बोगद ेव पलू उभारण्याचा, तसेच सध्या आहते त्या पलुाांमध्ये 

सिुारणा करण्याचा व मोऱया रुां दीकरणाचा सल्ला धदला आह,े 

जेणेकरून वन्यप्राण्याांना घोडबांदर रस्ता सरुधक्षतपणे ओलाांडता 

यावा. 

सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यान व तुांगारेश्वर वन्यजीव 

अभयारण्यालगत सध्या पायाभतू सधुविाजनक चार प्रकल्पाांचे 

बाांिकाम सरुू आह.े गेली दोन वर्े इथे महामागााच्या 

रुां दीकरणाचेही काम सरुू आह.े मात्, सध्याच्या रस्त्यावर 

गधतरोिक उभारणे शक्य नसल्याने वाहनचालकाांमध्ये 

गधतमयाादा पाळण्याबाबत जागरूकता धनमााण केली जात आहे, 

असे सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत् सांचालक व वन 

सांरक्षकाांनी साांधगतले.  
सूत्र – सांजना भालेराव. ‘SGNP suggests mitigation  
         measures month after pregnant leopard’s death  
         in road accident’, www.indianexpress.com,  
         १७.१२.२०२०. 
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‘आरे वाचवा’ चळवळीतील आंदोलकांवरील 

गुन्हे अजूनही कायम 

‘आरे वाचवा’ चळवळीतील २९ आांदोलकाांवरील गनु्ह े मागे 

घेण्याची प्रधक्रया रखडली आह.े २ धडसेंबर २०१९ रोजी या 

सांदभाात सधमती स्थापन करण्याचा शासनधनणाय काढण्यात 

आला होता. अलीकडे सप्टेंबर २०२० मध्ये दहा धदवसाांच्या 

आत गनु्ह ेमागे घेतले जातील, असे आश्वासन राज्य शासनाने या 

आांदोलकाांना धदले होते. मात्, अजनूही धवद्याथी व मधहलाांसह 

सामान्य नागररकाांवरील गनु्ह े कायम असल्याने त्याांना दनैांधदन 

जीवनात अडचणी येत आहते.  
सप्टेंबरमध्ये आांदोलकाांच्या प्राधतधनिीक 

धशष्टमांडळाने गहृधनमााणमांत्ी धजतेंद्र आव्हाड याांची भेट घेतली 

होती. तेव्हा दहा धदवसाांच्या आत प्रधक्रया पणूा करून 

आांदोलकाांवरील गनु्ह े मागे घेतले जातील, अस े आश्वासन 

धशष्टमांडळाला त्याांनी धदल ेहोते.  

मात्, नोव्हेंबरअखेरीसही ही प्रधक्रया अजनू सरुूच 

असल्याचे कळल्यामुळे आांदोलकाांच्या प्रधतधनिींनी राज्याचे 

गहृमांत्ी अधनल दशेमखु याांची भेट घेतली. ५ ऑक्टोबर २०१९ 

रोजी नोंदधवलेले गनु्ह े मागे घेण्यासांदभाात आदोलकाांनी २७ 

रे्फब्रवुारी रोजी गहृराज्यमांत्ी सतेज पाटील, २९ रे्फब्रवुारी रोजी 

पररमांडळ १२ चे पोधलस उपायुक्त डॉ. डी. एस. स्वामी, २ माचा 

रोजी पयाावरणमांत्ी आधदत्य ठाकरे याांची भेट घेतल्याचे 

गहृमांत्रयाांना साांधगतल.े मात् नोव्हेंबर २०२० अखेरीसही 

पररधस्थती जैसे थे असल्याचे आांदोलकाांनी दशेमखु याांना 

साांधगतले. तेव्हा, सांबांधित प्रधक्रया लवकरच पणूा करून गनु्हे मागे 

घेतले जातील, असे आश्वासन गहृमांत्रयाांनी धदल.े 
सूत्र – ‘आरे आांदोलकाांच्या पदरी धनराशाच; गुन्ह ेअजूनही कायम’,  
         maharashtratimes.com, २६.११.२०२०. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्याघ्र क्षवहारात 

वाक्षघिीचे आगमन 

चांद्रपरू इथल्या वन्यजीव धनवारा कें द्रातील वाधघणीला सांजय 

गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानातील व्याघ्र धवहारात ठेवले जात आह.े व्याघ्र 

धवहारामध्ये सध्या धबजली (वय ९), मस्तानी (९) आधण लक्ष्मी 

(१०) या तीन प्रौढ वाधघणी आहते. व्याघ्र धवहारात गेल्या वर्ी 

नागपरूहून सलुतान हा पाच वर्ाांचा नर वाघ जोडीदार म्हणनू 

व्यवस्थापनाने आणला होता. मात् वाधघणींचे वय अधिक 

असल्यामुळे प्रजनन अयशस्वी ठरले, राष्ट्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत् 

सांचालकाांनी ही माधहती धदली. 

नव्या वाधघणीची मागणी उद्यानातरे्फ करण्यात आली 

होती. त्यानुसार या वाधघणीला आणण्याचा धनणाय झाला. ही 

मादी चांद्रपरू वन पररक्षेत्ात आठ मधहन्याांपूवी एका गावातील 

गोठ्यानजीक बेवारस धस्थतीत सापडली होती. त्या वेळी या 

बछड्याच्या आईशी पुनभेट घडवनू आणण्याच्या वन 

धवभागाच्या प्रयत्नाांना यश आले नाही. तेव्हापासून ही वाघीण 

वन्यजीव धनवारा कें द्रात आह.े सध्या धतचे वय ११ मधहने असून 

प्रजननक्षम होण्यासाठी ती धकमान अडीच वर्े वयाची होणे 

गरजेचे आह.े या वाधघणीला व्याघ्र धवहारातील धपांजऱयात ठेवले 

जाणार आह.े मात् धतला बघण्याची सांिी पयाटकाांना इतक्यात 

धमळणार नाही.  
सूत्र – ‘राष्ट्ट्रीय उद्यानात आज आणखी एका वाधघणीचे आगमन’,  

          www.loksatta.com, २२.११.२०२०. 

ज्ञानगंगा अभयारण्य 

ज्ञानगंगा अभयारण्यात पक्षहल्यांदा गवा क्षदसला  

ज्ञानगांगा अभयारण्यातील दवे्हारी भागात वन्यजीव 

वनपररक्षेत्ाधिकाऱयाांना सहा धडसेंबर रोजी गस्त घालताना गवा 

धदसनू आला. या अभयारण्यात गवा धदसण्याची ही पधहलीच 

वेळ आह.े बुलडाणा धजल््ालगत असलेल्या मेळघाटाच्या 

पररसरात गवे आढळतात. हा गवा धतथून ज्ञानगांगा अभयारण्यात 

आला असावा अशी शक्यता आह.े तो कुठून व नेमका कोणत्या 

मागााने आला, याचा वन्यजीव धवभाग शोि घेणार आह.े 

 

सूत्र – ‘ज्ञानगांगा अभयारण्यात प्रथमच रानगव्याचे दशान’,  
         www.lokmat.com, ०७.१२.२०२०. 
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ज्ञानगंगा अभयारण्याला इतर व्याघ्र अक्षधवासांशी 

जोडण्यासाठी वन्यजीव भ्रमिमागाांची गरज  

यवतमाळ धजल््ातील धटपेश्वर अभयारण्यातील वाघान े तीन 

हजार धकमी अांतर धर्फरून मग अधिवासासाठी बुलढाणा 

धजल््ातील ज्ञानगांगा अभयारण्याची धनवड केली. भरपूर 

चालल्यामळेु ‘वॉकर’ म्हणून ओळखल्या जाऊ लागलेल्या या 

वाघाच्या धनधमत्ताने वन्यजीव भ्रमणमागााची गरज अिोरेधखत 

झाली आह.े 

ज्ञानगांगा अभयारण्यात धस्थरावल्यानांतर ‘वॉकर’ने 

२०५ चौरस धकमी क्षेत् अधिवासासाठी धनवडल े आह.े या 

धठकाणी त्याला जोडीदार म्हणनू वाघीण सोडण्याचा 

वनाधिकाऱयाांचा धवचार आह.े ‘वॉकर’वर लक्ष ठेवण्यासाठी एक 

सधमती नेमण्यात आली आह.े या सधमतीनेही वाघीण सोडण्याची 

धशर्फारस केली आह.े  
मात्, या पररसरात वाघाांची सांख्या वाढधवण्यापूवी 

इतर जांगलाांना जोडणारा वन्यजीव भ्रमणमागा तयार करावा 

लागणार आह.े वाघाचा सांचार असलेला अमरावती 

धजल््ातील मेळघाट व जळगाव धजल््ातील मकु्ताई भवानीचा 

पररसर ज्ञानगांगा अभयारण्याला जोडला जाऊ शकतो; अकोला 

धजल््ातील काटेपणूाा अभयारण्य आधण वाशीम धजल््ातील 

कारांजा सोहोळच्या बाबतीत मात् अडचणी येऊ शकतात, असे 

वतृ्तात म्हटले आह.े   
सूत्र – ‘‘वॉकर’च्या धनधमत्ताने कॉररडॉरचा मदु्दा पुन्हा ऐरणीवर’,  
           www.loksatta.com, १७.११.२०२०. 

ज्ञानगंगा अभयारण्यात मृत क्षबबट्या; 

हद्दीबाबत वनाक्षधकाऱयांत संभ्रम 

ज्ञानगांगा अभयारण्याच्या हद्दीत कवळगाव इथे धनयत क्षेत् 

क्रमाांक २६८ मध्ये मतृ धबबट्या आढळला. धबबट्याचा मतृदहे 

कुज ूलागल्यामळेु दोन धदवसाांपासनू पररसरात दगुांिी येत होती. 

त्यामळेु आजबूाजचू्या शेतकरी व मजरुाांनी जाऊन पाधहले 

असता त्याांना मेलेला धबबट्या धदसनू आला. माधहती धमळताच 

वनपररक्षेत् अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. मात्, पांचनामा 

व शवधवच्छेदनाची कायावाही करण्यापवूी धबबट्याचा मतृदहे 

सापडला तो भाग नेमका वन्यजीव धवभागाच्या अखत्याररत येतो 

की प्रादधेशक वन धवभागाच्या, याधवर्यी वनाधिकाऱयाांना सांभ्रम 

होता. तसेच, धनयत क्षेत्ाचे वनरक्षक धतथे धर्फरकले नसल्याची 

तक्रारही नागररकाांनी वररष्ठ वनाधिकाऱयाांकडे केली आह.े 

सूत्र – ‘कवळगाव धबटमध्ये धबबट्या मतृावस्थेत आढळला’,  
         www.lokmat.com, १०.११.२०२०.  

व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाि 

महाराष्ट्रात सवााक्षधक 

 
व्याघ्र प्रकल्पाबाहरेील वाघाांच्या मतृ्यूचे प्रमाण महाराष्ट्ट्रात 

सवााधिक असल्याचे समोर आले आह.े वाघाांची सांख्या वाढत 

असताना अधिवास खांधडत होण्यामुळे सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील 

वाघाांचे मतृ्यू गेल्या दोन वर्ाांत वाढल्याचे धदसनू आले आह.े 

राष्ट्ट्रीय व्याघ्र सांविान प्राधिकरणाची आकडेवारी 

‘टायगरनेट’ या सांकेतस्थळावर नोंदवली जाते. या 

आकडेवारीनुसार देशभरात २०२० मध्ये १०५ वाघाांच्या मतृ्यूची 

नोंद झाली. दशेभरात ६४ मतृ्यू व्याघ्र प्रकल्पाच्या आत व ४१ 

मतृ्यू बाहरे झाले. महाराष्ट्ट्रात ह े प्रमाण समसमान असल्याचे 

धदसते. गेल्या वर्ी राज्यात १६ वाघाांच्या मतृ्यूची नोंद झाली 

असनू, त्यापैकी ८ मतृ्यू ह ेसांरधक्षत क्षेत्ाबाहरे झाले आहते. 

आकडेवारीमध्ये वाघाांच्या मतृ्यूचे कारण नोंदधवणे 

बांिनकारक आह,े मात् वाघाांच्या मतृ्यूमध्ये धशकारीचे प्रमाण 

अधिक असल्याचे कारण न नोंदधवण्याकडेच यांत्णाांचा कल 

असल्याचे वन्यजीव अभ्यासकाांचे मत आह.े ह े २०२० या 

वर्ााच्या आकडेवारीतही धदसनू येते. 

वर्ा २०१८च्या व्याघ्रगणनेनुसार राज्यात वाघाांची 

सांख्या ३१२ इतकी आह.े वनाधिकाऱयाांनी धदलेल्या 

माधहतीनुसार, चांद्रपरूमध्ये वाघाांचे प्रमाण सवााधिक असनू धतथे 

धनम्मे वाघ व्याघ्र प्रकल्पाबाहरे आहते; या धठकाणी 

अधिवासाचा प्रश्न धकचकट आह.े  

प्रकल्पाबाहरेील जांगल ह ेखांधडत आधण धवखरुलेल्या 

स्वरूपात आह.े तसेच काही धठकाणी जांगलाचा ऱहासदखेील 
१२ 

राज्यस्तरीय बातम्या 
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झाला आह.े दोन वन्य क्षेत्ाांमिील जागेमध्ये जांगल वाढधवण्यावर 

भर द्यावा लागेल. तसेच, धवकास प्रकल्पाांना वनजमीन दतेाना 

पयाायी जमीन म्हणनू दोन वन्यक्षेत्ाांमिील क्षेत् वन धवभागाच्या 

ताब्यात दणे्याच्या दृष्टीने धवचार व्हायला हवा, असे राज्याचे 

प्रिान मखु्य वनसांरक्षक (वन्यजीव) धनतीन काकोडकर याांनी 

साांधगतले.  
सूत्र – ‘व्याघ्र प्रकल्पाबाहरेील वाघाांच्या मतृ्यूचे प्रमाण राज्यात  
          सवााधिक’, www.loksatta.com, ०४.०१.२०२१. 

हररहरेश्वरच्या क्षकनारी ‘ऑक्षलव ररडले’ कासवाचे 

हंगामातील पक्षहले घरटे 

रायगड धजल््ातील हररहरेश्वरच्या समदु्र धकनारी ‘ऑधलव 

ररडले’ कासवाचे यांदाच्या हांगामातील पधहले घरटे  धडसेंबर 

मधहन्यात आढळून आले. या घरट्यात समुारे १३८ अांडी असनू 

ती सरुधक्षत धठकाणी उबवणी कें द्रात हलधवली आहते. दरवर्ी या 

भागात ऑधलव्ह ररडलेची समुारे पाच ते दहा घरटी सापडत 

असल्याची माधहती स्थाधनक रधहवाशाांनी धदली आह.े 

सवासािारणपणे धडसेंबर ते रे्फब्रवुारीच्या दरम्यान 

कोकण धकनारपट्टीवर ‘ऑधलव्ह ररडले’ कासवे धवणीसाठी 

येतात. १५ वर्ाांपूवी धकनाऱयावरील कासवाांची घरटी, अांडी कुत्ी 

धकां वा अन्य जनावराांच्या भक्ष्यस्थानी पडायची. त्यामळेु 

अांड्याांना सांरक्षण दऊेन कासवाांच्या सांविानाचे काम २००३ 

साली स्ाद्री धनसगा धमत् या सांस्थेने ग्रामस्थाांच्या सहकायााने 

सरुू केले. सध्या रायगड, रत्नाधगरी आधण धसांिदुगुा धजल््ाांत २७ 

धठकाणी अशी सांविान कें द्रे ग्रामस्थ आधण वन धवभागाच्या 

माध्यमातून कायारत आहते. 
सूत्र – ‘कोकणधकनारी ‘ऑधलव्ह ररडले’च्या धवणीच्या हांगामास  
         सुरुवात’, www.loksatta.com, २८.१२.२०२०. 

 

पुिे शहरात एका मक्षहन्यात तीन गवे; एकाचा मृत्यू 

पणुे शहर पररसरात एका मधहन्यात तीन वेळा गवा धदसनू आला. 

कोथरुड इथे नऊ धडसेंबर २०२० रोजी, त्यानांतर दोनच 

आठवड्याांनी बाविन पररसरात आधण त्यानांतर जानेवारी 

२०२१ च्या सरुुवातीला धहांजेवाडी भागात गवा धदसला.  
कोथरूड पररसरात आलेल्या गव्याला 

पकडण्यासाठी वन धवभागाकडून बचाव मोहीम राबधवण्यात 

आली होती. जवळपास पाच तासाांच्या प्रयत्नाांनांतर 

वनाधिकाऱयाांनी गव्यावर धनयांत्ण धमळधवले पण अखेरीस 

गव्याचा मतृ्यू झाला. लोकाांच्या प्रचांड गदीमळेु गवा धबथरला व 

भलुीचे इांजेक्शन मारल्यानांतर त्याची िावािाव झाल्यामळेु 

घाबरून मतृ्यू झाला असण्याची शक्यता वनाधिकाऱयाांनी व्यक्त 

केली. 

या घटनेपाठोपाठ बाविन पररसरात पणेु-बांगळुरु 

राष्ट्ट्रीय महामागाावर एक गवा धदसनू आला. गव्याच्या मागे 

लागलेला जमाव, गव्याचे पणु्यातील रस्त्याांवरून वेडेवाकडे 

िावणे आधण सरतेशेवटी पकडल्यावर गव्याचा मतृ्यू हा 

घटनाक्रम आठवणीत ताजा असल्याने या खेपेला गव्याला 

बेशदु्ध न करता नैसधगाक अधिवासात पाठधवण्याचे 

वनाधिकाऱयाांनी ठरधवले. वनाधिकारी, अधननशमन दलाचे 

अधिकारी, पोधलस व अन्य कमाचाऱयाांनी प्रयत्नाांती गव्याला 

पकडले व वन धवभागाने त्याला पनु्हा जांगलात सोडले. 

या भागात पवूीपासनू गव्याांचा वावर असल्याची 

माधहती स्थाधनकाांनी धदली. गवे माणसाांना कोणताही त्ास न दतेा 

धनयधमत टेकड्याांलगतच्या पररसरात धर्फरतात आधण जांगलात 

धनघनू जातात, असा स्थाधनकाांचा अनुभव आह.े  

धतसऱया घटनेत धहांजेवाडीजवळ माणगाव भागातील 

रक्षे वस्तीत भल्या पहाटे गवा धदसला. मात्, तो आपणहूनच ऊस 

शेतीच्या धदशेला धनघनू गेल्याचे प्रत्यक्षदशी ांनी साांधगतले.   

धवस्तारलेल्या पणुे शहराच्या सीमा स्ाद्रीच्या 

डोंगरराांगाांजवळ जाऊन पोहोचल्या आहते. या भागात 

वन्यजीवाांचा अधिवास व स्ाद्रीतील जांगलाांना जोडणारा 

त्याांचा भ्रमणमागाही आह.े शहरी भाग वनाांच्या जवळ गेल्याने 

भधवष्ट्यातही वन्यप्राणी शहरी भागात आल्याचे धदसणार आह.े 

त्यामळेु वन्यप्राण्याांबरोबरचे सहअधस्तत्व आपण स्वीकारले 

पाधहज,े असे आवाहन वन धवभागाने केले आह.े 

१३ 
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सूत्र – ‘पुण्यात पकडलेल्या रानगव्याचा ददुैवी मतृ्यू’,  
         www.loksatta.com, ०९.१२.२०२०.  
         ‘पुण्यात पुन्हा एकदा गव्याचां दशान; वनधवभाग  
         घटनास्थळी दाखल’, www.loksatta.com,  
         २२.१२.२०२०. 
         ‘रानगव्याला बेशदु्ध न करता पुन्हा जांगलाच्या नैसधगाक  
         अधिवासात पाठवणार – वनाधिकारी’,  
         www.loksatta.com, २२.१२.२०२०. 
         ‘प्राण्याांचे सहअधस्तत्व स्वीकारण्याची गरज; वन  
         धवभागाचे पुणेकराांना आवाहन’,  
         maharashtratimes.com, २४.१२.२०२०. 
        ‘Hinjewadi: Now Indian gaur sighted in   
         Maangaon’, punekarnews.in, ०१.०१.२०२१. 

पँगोलीनच्या संरििासाठी महाराष्ट्र अभ्यासगट नेमिार 

खवलेमाांजर अथाात पँगोलीनची धशकार व तस्करीत वाढ 

झाल्याच्या पाश्वाभमूीवर त्यासाठी अभ्यासगट नेमनू कृती 

आराखडा करण्यास वन धवभागास मान्यता धमळाली आह.े 

महाराष्ट्ट्रात गेल्या दोन वर्ाांत खवलेमाांजराांच्या धशकार व 

तस्करीच्या २० घटना घडल्या आहते. खवलेमाांजराचे अधस्तत्त्व 

महाराष्ट्ट्रात सवात् आह.े मात्, कोकण व धवदभाात त्याांच्या 

धशकारी आधण तस्करीच्या नोंदी अधिक आहते. 

राज्य वन्यजीव मांडळाचे सदस्य आधण स्ाद्री धनसगा 

धमत् या सांस्थेचे भाऊ काटदरे याांनी अभ्यासगटाचा प्रस्ताव 

वन्यजीव मांडळाच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत माांडला. 

त्यानांतर वन धवभागाने शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठधवला होता. 

त्या प्रस्तावाला नुकतीच मांजरुी धमळाल्याचे राज्याचे प्रिान मखु्य 

वनसांरक्षक (वन्यजीव) याांनी साांधगतले. 

अभ्यासगटाच्या माध्यमातून पढुील पाच वर्ाांत 

खवलेमाांजराच्या सांरक्षण-सांविानासाठी कृती आराखडा तयार 

केला जाईल. खवलमेाांजराांच्या धशकारीमध्ये सांघधटत क्षेत्ाचा 

सहभाग आह े धकां वा कसे याचा अभ्यास केला जाईल. कृती 

आराखड्यात सवेक्षण, जनजागतृी तसेच जनुकीय नमुने जमा 

करण्याचा प्रस्ताव आह.े जनुकीय नमनेु जमा केल्यामुळे 

धशकारीच्या घटनाांमध्ये सापडलेल्या अवयवाांशी तुलना करणे 

शक्य होईल. तसेच, खवलमेाांजराच्या उपजाती असल्याची 

शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी अभ्यास होऊ शकेल. 
सूत्र – ‘खवल्या माांजराांची धशकार, तस्करी रोखण्यासाठी  

          अभ्यासगट’, www.loksatta.com, १६.१२.२०२०. 

संवेदनशील वन्यजीव अक्षधवास प्रस्तावांच्या 

परीििासाठी चार उपसक्षमत्या 

राज्यातील सवा सांरधक्षत क्षेत्ाांकररता सांवेदनशील वन्यजीव 

अधिवासा (critical wildlife habitat) च्या प्रस्तावाचे 

परीक्षण करण्यासाठी महसलू धवभागधनहाय चार उपसधमत्या 

स्थापन करण्यात आल्या आहते. सांवेदनशील वन्यजीव 

अधिवासाचे प्रस्ताव अांधतम मांजरुीसाठी सादर करण्यापवूी हे 

प्रस्ताव उपसधमती तयार करून धतच्याकडे परीक्षणासाठी 

पाठवण्यात याव,े असा धनणाय राज्य वन्यजीव मांडळाच्या १५व्या 

बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार या उपसधमत्या स्थापन 

करण्यात आल्या आहते. 

वनहक्क कायदा २००६ नुसार वन्यजीवाांसाठी 

सांरधक्षत ‘सांवेदनशील वन्यजीव अधिवास’ अधिसधूचत करणे 

अपेधक्षत आह.े त्यासाठी कें द्र सरकारने चार जानेवारी २०१८ 

रोजी पत्ान्वये मागादशाक सचूना लाग ूकेल्या आहते.  

एका उपसधमतीला प्रस्ताव पडताळणीचे काम 

धदल्यास धवलांब होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन महसलू 

धवभागानुसार चार – नागपरू, अमरावती, कोकण व नाधशकसाठी 

एक आधण पणेु व औरांगाबादसाठी एक – उपसधमत्या गधठत 

करण्यात आल्या आहते. या चारही उपसधमत्याांना प्राप्त होणारे 

प्रस्ताव कें द्र सरकारच्या मागादशाक सचूनाांनुसार आहेत धकां वा 

नाही, त्याांची धनधमाती करताना स्थाधनक लोकाांचे धहत जोपासले 

जात आह ेका, जैवधवधवितेचे सांविान होईल की नाही, याबाबत 

तपासणी करायची आह.े  
सूत्र – ‘सांरधक्षत क्षेत्ाकररता िोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे  
          परीक्षण’, www.loksatta.com, १६.१२.२०२०. 
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कोल्हापूर, सातारा व क्षसंधुदुगाात संवधान राखीव िेत्रांना 

मंजुरी; राज्य वन्यजीव मंडळाचे इतरही क्षनिाय 

कोल्हापरू, सातारा व धसांिदुगुाातील वन क्षेत्ाांना सांविान राखीव 

क्षेत्ाचा दजाा दणे्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्ट्र शासनाने मांजरुी 

धदली आह.े कोयना, चाांदोली, रािानगरी, धतलारी ते 

आांबोलीपयांत एकूण ८६,५५४ हके्टर वन क्षेत्ाला हा दजाा 

दणे्यात आला आह.े हे क्षेत् वन्यजीवाांच्या भ्रमणपट््टयाचा भाग 

आह.े याचबरोबर चांद्रपरू धजल््ातील कन्हाळगाव ह ेराज्यातील 

५० वे अभयारण्य घोधर्त करण्यात आले असनू त्याचे क्षेत्र्फळ 

२६९ चौरस धकलोमीटर आह.े मखु्यमांत्ी उद्धव ठाकरे याांच्या 

अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मांडळाच्या बैठकीत हे 

धनणाय घेण्यात आले. 

कोल्हापरू धजल््ातील पाच – चांदगड सांविान राखीव 

क्षेत्, आजरा-भदूरगड, गगनबावडा, पन्हाळगड व धवशाळगड, 

धसांिदुगुाातील एक – आांबोली दोडामागा सांविान राखीव क्षेत्, 

साताऱयातील दोन - जोर जाांभळी आधण मायनी, धवदभाातील 

दोन – महेंद्री व मधुनया ही नवीन सांविान राखीव क्षेते् आहते.  
वन्यजीव सांरक्षण कायदा १९७२ मध्ये ‘सांविान 

राखीव क्षेत्’ असा दजाा दणे्याची तरतूद आह.े या कायद्याने 

सांविान राखीव क्षेत्ाची व्याख्याही केली आह.े 

या बैठकीत आिीच्या सांविान क्षेत्ाांत महत्त्वाची कामे 

करण्यासाठी २० कोटी रुपयाांचा धनिी द्यावा या वन धवभागाच्या 

मागणीवर प्रस्ताव पाठवण्याचे धनदशे मखु्यमांत्रयाांनी धदले. अवनी 

वाधघणीच्या धपल्लाची सांपणूा वाढ झाली असनू या धपल्लाला 

पेंच इथे नैसधगाक अधिवासात सोडण्यास मान्यता दणे्यात आली.  

नवीन मागास्थ बचाव कें द्रे सुरू करण्यासाठी नाधशक, 

पणेु इथून प्रस्ताव प्राप्त, जनु्या मागास्थ बचाव कें द्रास धनिी दऊेन 

सक्षम करण्याचा धनणाय बैठकीत झाला. धबबट्या व माणसू सांघर्ा 

कमी करण्यासाठी उपाययोजना सचुवण्यासाठी तज्ञाांची सधमती 

स्थापन करण्याचे धनदशे मखु्यमांत्रयाांनी धदले. महेंद्रीला सांविान 

राखीव क्षेत् घोधर्त करताना भधवष्ट्यात त्याचे अभयारण्यात 

रूपाांतर करण्यापवूी लोकाांना धवश्वासात घेऊन, गावकऱयाांशी 

चचाा करून पनुवासनाचा कालबद्ध कायाक्रम तयार करण्याची 

सचूना त्याांनी केली. राज्याचे वनमांत्ी सांजय राठोड व 

पयाावरणमांत्ी आधदत्य ठाकरे या बैठकीस उपधस्थत होते.  
सूत्र – सांदीप आडनाईक. ‘कोल्हापूर, सातारा, धसांिदुगुाातील सात  
         वनक्षेत् आता सांविान राखीव वनक्षेत्’,  

         www.lokmat.com, ०४.१२.२०२०. 
         ‘पधश्चम घाटात आठ नवी सांरधक्षत वने’,  
         www.loksatta.com, ०५.१२.२०२०.           

चंद्रपूर-मूल वन्यजीव भ्रमिमागाासाठी 

खबरदारीच्या उपाययोजनांचे क्षभजत घोंगडे 

 
महाराष्ट्ट्रातील चांद्रपरू-मलू हा भ्रमणमागा वन्यप्राण्याांसाठी 

िोकादायक ठरत आह.े या भ्रमणमागाावर गेल्या दशकात वाघ, 

धबबट्याांसह समुारे शांभर वन्यप्राण्याांचा बळी गेला आह.े राष्ट्ट्रीय 

हररत लवादा (NGT) ने राष्ट्ट्रीय व्याघ्र सांविान प्राधिकरणाने 

धदलेल्या कृती आराखड्याचे पालन केल्याधशवाय रस्ते प्रकल्प 

पढेु जाऊ शकत नाही, असा धनकाल धदला आह.े हा धनकाल 

आल्याला चार मधहने झाले तरी रस्ते धवकास व महामागा 

मांत्ालयाकडून या रस्त्यावर वन्यजीवाांसाठी खबरदारीच्या 

उपाययोजनाांबाबत हालचाल धदसत नाही. 

ताडोबा अांिारी, बोर, नवेगाव नागधझरा या व्याघ्र 

प्रकल्पाांसह शेजारच्या राज्याांमिील व्याघ्र अधिवासाांना 

जोडणाऱया या वन्यजीव भ्रमणमागााला नऊ रस्ते प्रकल्पाांमुळे 

अडथळा धनमााण होत आह.े या भ्रमणमागाावर वाघाांची घनता 

अधिक आह.े त्याची दखल घेत राष्ट्ट्रीय हररत लवादाने राष्ट्ट्रीय 

व्याघ्र सांविान प्राधिकरणाकडे केलेल्या धशर्फारसीनुसार, या 

भ्रमणमागाावर रस्त्याांचे काम करण्याचे धनदशे रस्ते वाहतूक व 

महामागा मांत्ालयाला जानेवारी २०२० च्या सरुुवातीला धदले. 

त्यावर हरकती असल्यास १५ धदवसाांच्या आत त्या माांडण्यास 

साांधगतले. त्यानांतर १७ जानेवारीला रस्ते वाहतूक व महामागा 

मांत्ालयाने लवादासमोर प्रधतज्ञापत् सादर केले. त्यात चार 

रस्त्याांवरील रस्ते धनमााणाचे काम प्राधिकरणाच्या धनदशेानुसार 

करण्याला सहमती दशावत त्यासाठी १०० कोटी रुपयाांची तरतूद 

केल्याचे साांधगतले व तीन वर्ाांत काम पणूा करण्याची हमी धदली. 

मात्, चांद्रपरू-मलू, बामणी-नवेगाव रस्त्याांसाठी अधतररक्त 

खचााची तरतूद करण्याबाबत असमथाता दशावली व राज्याच्या 

वन खात्याने त्यासाठी धनिी द्यावा, अशी मागणी केली. त्यानांतर 

सात जलुैला लवादाने सवा युधक्तवाद व मागील आदशे धवचारात 

१५ 
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घेऊन प्राधिकरणाने तयार केलेल्या कृती आराखड्याचे पालन 

केल्याधशवाय रस्ते धवकास व महामागा मांत्ालयाचा प्रकल्प पढेु 

जाऊ शकत नाही, असा धनकाल धदला. त्यामळेु मांत्ालय 

लवादाच्या धनणायाची अांमलबजावणी करणार की कसे, यावर 

वन्यजीवाांची सरुक्षा अवलांबून आह.े  

दरम्यान, राज्य वन्यजीव मांडळाच्या १५व्या बैठकीत 

ठरल्यानुसार राज्याच्या वन खात्याने वन्यजीवाांचा अधिवास 

असणाऱया क्षेत्ातून जाणारे रस्ते दरुुस्त करण्यासाठी धकां वा नवीन 

रस्ते करण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना आखण्याबाबत 

सचूना करणारे पररपत्क काढले आह.े (सांबांधित वतृ्त - महाराष्ट्र 

संरक्षित िेत्र वाताापत्र खांड १ अांक ३). 
सूत्र – ‘वन्यजीव भ्रमणमागा िोकादायक’, www.loksatta.com,  
          ०९.१२.२०२०.  
          राखी चव्हाण. ‘वन्य जीवाांबाबत सरकारी यांत्णा उदासीन’,  
          www.loksatta.com, ११.१२.२०२०. 

राज्यासाठी स्वतंत्र वन्यजीव धोरिाची 

राज्य वन्यजीव मंडळ सदस्याची मागिी 

महाराष्ट्ट्रातील वन्यजीवाांसमोर सध्या असलेली व भधवष्ट्यात 

धनमााण होतील ती आव्हाने पेलता यावीत यासाठी राज्याचे 

स्वतांत् वन्यजीव िोरण असावे, अशी मागणी राज्य वन्यजीव 

मांडळ सल्लागार सधमतीच्या एका सदस्याने केली आह.े 

सधमतीचे सदस्य बांडू िोतरे याांनी राज्याचे मखु्यमांत्ी उद्धव ठाकरे 

याांना पत् पाठवनू ही मागणी केली आह.े 

वन्यजीव िोरण ठरधवण्यासाठी िोतरे याांनी 

आराखडे, धनयोजन व उपाययोजनाही सचुधवल्या आहते. 

एकीकडे धवकास होत असताना दसुरीकडे लोकसांख्या वाढ, 

वन्यप्राण्याांच्या अधिवासावर अधतक्रमण आदींमळेु वन्यजीव 

सांरक्षण, सांविानासमोरील आव्हाने वाढत आहते. मात्, 

आव्हानाांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन व्यापक धनयोजन होत 

नाही, असे मत त्याांनी पत्ात माांडले आह.े  
वतृ्तात नमदू केले आह ेकी राज्याचे वन िोरण २००८ 

मध्ये तयार झाले. मात्, त्यात वन्यजीव व जैवधवधविता 

सांविानाचा मदु्दा केवळ दोन उताऱयात माांडला आह.े या 

महत्त्वाच्या मदुद््यासाठी व्यापक िोरण नाही.  
सूत्र – ‘राज्याचे स्वतांत् ‘वन्यजीव िोरण’ हवे’,  
         www.lokmat.com, ०४.१२.२०२०.  

नागपूर व चंद्रपूर क्षजल्हयांत दीघा काळानंतर 
माळढोक पक्ष्याचे दशान 

 
नागपरू धजल््ातील ठेमसाना व चांद्रपरू धजल््ात वरोरा इथे 

नोव्हेंबर मधहन्याच्या सरुुवातीला माळढोक (गे्रट इांधडयन बस्टडा) 

पक्षी धदसनू आले आहते. तीन वर्ाांपवूी वाइल्डलाइर्फ 

इधन्स्टट्यूट ऑर्फ इांधडयाने केलेल्या सवेक्षणाांती महाराष्ट्ट्रात 

एकही माळढोक आढळला नव्हता. त्यामळेु तो राज्यातून 

नामशेर् झाला असावा, असे मानले जात होते.  

नागपरुातील ठेमसाना पररसरात २०१० मध्ये 

माळढोक धदसला होता. त्याच पररसरात या खेपेला शेतकऱयाांना 

हा पक्षी धदसला व त्याांनी वन धवभागाच्या साहाय्याने तो 

माळढोक असल्याची खात्ी करून घेतली. 
सूत्र – राजेश रामपूरकर. ‘नागपूर धजल््ात तब्बल दहा वर्ाांनांतर  
         धदसला माळढोक’, www.esakal.com, ०३.११.२०२०. 

मािूस-क्षबबट्यासंबधंी वृत्त  

महाराष्ट्रात ११ मक्षहन्यांत १७३ क्षबबट्यांचा मृत्य ू

महाराष्ट्ट्रात जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२० या कालाविीत १७३ 

धबबट्याांचा मतृ्यू झाला. २०१९ मध्ये झालेल्या ११० मतृ्यूांच्या 

तुलनेत ही सांख्या ५७ टक्क्याांनी अधिक आह.े सवााधिक – ७० 

मतृ्यू नाधशकमध्ये झाले. त्या पाठोपाठ पणेु व कोल्हापरुात 

प्रत्येकी २६ मतृ्यू झाले. वन धवभागाच्या आकडेवारीनुसार, 

१७३ पैकी ८५ धबबट्याांचा मतृ्यू नैसधगाक, ६४ अपघाती व १७ 

धबबट्याांची धशकार झाली. या १७ पैकी सात धबबट्याांना 

वीजप्रवाहाचा वापर करून ठार करण्यात आले. 

२०२० या वर्ाात रस्ते व रेल्वे अपघातात ठार 

झालेल्या धबबट्याांची सांख्या २०१९ च्या तुलनेत दपु्पट झाली 

आह.े  २०१९ मध्ये ती १७ होती व २०२० मध्ये ती ३४ झाली. 

बुडून मतृ्युमखुी पडलेल्या धबबट्याांची सांख्या २०१९ व २०२० 

या वर्ाांत अनुक्रमे १० व २५ आह.े  
१६ 
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माणसू-धबबट्या सांघर्ाात ठार झालेल्या माणसाांच्या 

सांख्येतही वाढ झाली आह.े २०१९ मध्ये ही सांख्या आठ होती; 

नोव्हेंबर २०२० पयांत २३ झाली.  राज्य वन्यजीव मांडळाने 

नोव्हेंबर २०२० मध्ये माणसू-धबबट्या सांघर्ा तीव्र असलेल्या 

भागातील हानीचा आढावा घेण्यासाठी सधमती स्थापन 

करण्याचा धनणाय घेतला.  
दरम्यान, धवधहरीत वन्यप्राणी पडू नयेत यासाठी पणेु, 

नाधशक, औरांगाबाद, िळेु व अमरावती धजल््ाांत धवधहरींभोवती 

धभांती व वर जाळी लावण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

काही धठकाणी शीघ्र प्रधतसाद दलेही तयार ठेवण्यात आली 

आहते. वन धवभागाने सावाजधनक बाांिकाम धवभागाला 

प्रधतबांिात्मक उपाययोजना करण्याबाबत आधण रस्ते व वाहतूक 

मांत्ालय व वाइल्डलाइर्फ इधन्स्टट्यूट ऑर्फ इांधडयाने धदलेल्या 

मागादशाक सचूनाांचे पालन करण्याबाबत पत् पाठधवले आह.े  
सूत्र – सांजना भालेराव. ‘57% increase in leopard deaths  
         from last year, highest in Nashik’,  
         www.indianexpress.com, १४.१२.२०२०. 

नेमक्या क्षबबट्याची ओळख पटिार नसल्यामुळे 

तीन क्षबबटे कायमचे बंक्षदस्त 

नाधशक धजल््ातील दारणा खोरे पररसरातून पकडलेल्या 

धबबट्याांपैकी तीन नर केवळ हल्ले करणारा धबबट्या हा नर 

असल्याचे समजल्याने अद्याप बांधदस्त आहते. 

दारणा खोऱयात हल्ले करणाऱया धबबट्याला 

ओळखण्यासाठी घटनास्थळी व हल्ल्यातील व्यक्तींच्या 

जखमेतून जनुकीय नमनेु घेऊन चाचणीसाठी हदैराबाद इथल्या 

सेंटर र्फॉर सेल्युलर एण्ड मॉलेक्युलर बायोलॉजी या प्रयोगशाळेत 

पाठवण्यात आले होते. मात्, त्या वेळी जनुकीय नमनेु व्यवधस्थत 

सांकधलत झाले नसल्याचे वन धवभागाने साांधगतले. त्यामळेु हल्ले 

करणारा नेमका धबबट्या समजणार नसल्याचे स्पष्ट करीत 

पकडलेल्या ११ पैकी तीन नर धबबट्याांना कायमस्वरुपी बांधदस्त 

ठेवण्याचा धनणाय वन धवभागाने घेतला. 

इगतपरुी तालुक्यात दीड ते दोन मधहन्याांत 

धबबट्याच्या हल्ल्याांत तीन व्यक्तींचे मतृ्यू झाले. त्यानांतर २४ 

नोव्हेंबर रोजी प्रौढ नर आधण एक धडसेंबर रोजी जेरबांद झालेली 

मादी धपांजऱयात आहते.  

इगतपरुीतील घटनाांमिील जनुकीय नमनेुही त्याच  

प्रयोगशाळेत पाठधवण्यात आले आहेत. मात्, या वेळी सवा नमुने 

व्यवधस्थत घेतल्याचा दावा वन धवभागाने केला आह.े त्यामुळे 

प्रयोगशाळेच्या अहवालािारे नेमका धबबट्या ओळखनू त्याची 

रवानगी सांजय गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानातील धकां वा जनु्नर इथल्या 

कें द्रात केली जाणार असल्याच ेवररष्ठ वनाधिकाऱयाांनी धदली. 
सूत्र – ‘भय इथले सांपेना, नरभक्षी धबबट्या ठरेना’,  
         maharashtratimes.com, ०८.१२.२०२०. 

मािूस-क्षबबट्या संघर्ााच्या घटनातं वाढ 

नाधशक, नगर, पणेु आधण मराठवाड्यातील बीडसह काही 

धजल््ाांमध्ये माणसू-धबबट्या सांघर्ााच्या घटनाांमध्ये वाढ झाली 

आह.े राज्यात धबबट्याांच्या हल्ल्याांमध्ये धकमान १० व्यक्ती ठार 

आधण शांभराहून अधिक जखमी झाल्याची नोंद आह.े 

पणेु धजल््ात ऑक्टोबर नोव्हेंबर मधहन्याांत १०० 

जणाांवर धबबट्याांनी हल्ला केल्याची नोंद वन धवभागाकडे आहे. 

धबबट्याांच्या हल्ल्याांत पाळीव जनावरेही ठार झाली आहेत. 

खेड, आांबेगाव, जनु्नर, धशरूर ह े भाग ऊस शेतीमळेु 

धबबट्याप्रवण ठरले आहते. 

नाधशक धजल््ातील नाधशक, इगतपुरी तालुक्याांसह 

पधश्चम वन धवभागाच्या वनपररक्षेत्ाांत माणसू-धबबट्या सांघर्ााचे 

प्रमाण कोधवड-१९ ला आळा घालण्यासाठी लाग ू केलेल्या 

टाळेबांदीच्या काळापासून वाढल्याचे धदसनू आले आह.े 

धजल््ाच्या पवेूकडे दारणा नदीकाठालगत असलेल्या 

धहांगणवेढे, दोनवाडे, बाभळेश्वर, सामनगाव, चेहेडी, पळसे या 

गावाांमध्येही सांघर्ाात वाढ झाल्याचे वतृ्त आह.े 

िळेु धजल््ातील साक्री तालुक्यातील म्हसदी, 

वसमार पररसराांत धबबट्याचा लक्षणीय वावर आह.े 

बीड धजल््ातील आष्टी, धशरूर व पाटोदा तालुका 

पररसरात धबबट्याच्या हल्ल्याांत तीन व्यक्ती ठार झाल्या. 

वाटेत अचानक माणसू आल्यामळेु स्वसांरक्षणासाठी, 

लहान मलुे रात्ी अांगणात खेळताना ती भक्ष्यासारखी भासल्याने 

धबबट्याने हल्ला केला अशा अपघाती हल्ल्याांच्या घटना 

आहते. तसेच, माणसाांचे रात्ी शौचासाठी बाहरे पडणे, हे 

धबबट्याांचे हल्ले होण्यामागे एक कारण आह,े असे नाधशक 

धवभागातील उपवनसांरक्षकाांनी साांधगतले. 
सूत्र – ‘राज्यभरात  धबबट्याांचा िमुाकूळ; शेतावर भीतीचे सावट,  
         ११ धनष्ट्पापाांचा बळी’, www.lokmat.com,  
         ०२.१२.२०२०.  

१७ 
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१८ 

मािूस-क्षबबट्या संघर्ाक्षवर्यक संक्षिप्त वृत्त 

क्षजल्हा तालुका घटना सूत्र 

अकोला 
पातूर धपांपळखट्ुयात धवद्यतु खाांबाजवळ दोन धबबट्याांचे मतृदेह. महाराष्ट्ट्र टाइम्स, २५.१२.२०२० 
बाळापरू पातूर-बाळापूर मागाावर वाहनाच्या िडकेत धबबट्या ठार. लोकमत, ११.११.२०२० 

अहमदनगर 

आष्टी धबबट्याच्या हल्ल्याांत दोन धदवसाांत दोन व्यक्ती ठार. लोकमत, २८.११.२०२० 
राहुरी धबबट्याच्या हल्ल्यात दोन व्यक्ती व तीन गायी जखमी. लोकमत, ०८.१२.२०२० 
सांगमनेर मादी धबबट्या जेरबांद. लोकमत, १३.११.२०२० 
पाथडी तालुक्यातून धकमान तीन धबबटे जेरबांद. लोकमत, ०५.१२.२०२० 

औरांगाबाद पैठण धबबट्याच्या हल्ल्यात धपता-पतु् ठार. लोकसत्ता, १७.११.२०२० 

गोंधदया 

अजुानी 
मोरगाव 

धबबट्याची धशकार करून कातडी, अवयवाांची धवक्री 
करणारे धतघे व त्याांच्या पाच साथीदाराांना अटक. 

ईसकाळ, १९.११.२०२०; 
ईसकाळ, २४.११.२०२० 

गोरेगाव 
गोरेगाव वनपररक्षेत्ात सलग दोन धदवसाांत दोन धबबट्याांचे 
मतृदहे; धशकारीची शक्यता. 

ईसकाळ, ०५.०१.२०२१ 

नांदरुबार 
तळोदा बोरद धशवारात धबबट्या मतृावस्थेत. लोकमत, ०२.१२.२०२० 
नवापरू धचांचपाडा वनक्षेत्ात दोन धबबट्याांची धशकार. ईसकाळ, २२.१२.२०२० 
साक्री ठाणेपाड्यात धबबट्या मतृावस्थेत. लोकमत, ०३.१२.२०२० 

नाधशक 
इगतपरुी 

धपांपळगाव मोर पररसरात आठवडाभरात दोन धबबटे 
जेरबांद. 

महाराष्ट्ट्र टाइम्स, २५.११.२०२०; 
लोकसत्ता ०३.१२.२०२० 

बागलाण वटार गावात वदृ्धेवर धबबट्याचा हल्ला. लोकमत, १५.१२.२०२० 
नाधशक सारुळ गावात धबबट्या जेरबांद. महाराष्ट्ट्र टाइम्स, ११.११.२०२० 

ठाणे  
येऊरच्या जांगलात पकडलेल्या जखमी धबबट्यावर सांजय 
गाांिी राष्ट्ट्रीय उद्यानातील वन्यजीव बचाव कें द्रात उपचार. 

लोकमत, १६.१२.२०२० 

बीड आष्टी धबबट्याच्या हल्ल्यात तीन व्यक्ती ठार, एक जखमी. लोकसत्ता, ०४.१२.२०२० 

रत्नाधगरी 
राजापरू 

रायपाटण इथे पडक्या धवधहरीत धबबट्याचे दोन मतृ बछडे. लोकमत, ३०.११.२०२० 
करक गाांगणवाडीत धबबट्याच्या हल्ल्यात दहा शेळ्या 
ठार. 

ईसकाळ, ३१.१२.२०२० 

लाांजा धववली इथे वासरावर धदवसाढवळ्या धबबट्याचा हल्ला. लोकमत, १७.१२.२०२० 

रायगड पनवेल 
मतृ धबबट्याचे माांस माणसाांनी खाल्ले; कातडी, नखे, 
जबडा धवकण्याचा बेत र्फसला. 

लोकमत, १६.१२.२०२० 

सोलापरू करमाळा 
माणसाांवर हल्ले करणाऱया धबबट्याला वन धवभागाने 
गोळ्या घालून ठार केले.  

लोकसत्ता, १८.१२.२०२० 

साांगली धशराळा कुसाईवाडीत धबबट्याच्या हल्ल्यात शेळी व कोकरे ठार. लोकमत, ११.१२.२०२० 
धसांिदुगुा कणकवली कासाडे इथे धवधहरीत पडून धबबट्याचा मतृ्यू. लोकमत, २०.११.२०२० 
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माळढोक वाचवण्यासाठी वीजवाक्षहन्या भूक्षमगत 

करण्याचा राष्ट्रीय हररत लवादाचा आदेश 

 
माळढोक (गे्रट इांधडयन बस्टडा - GIB) पक्ष्याचे अधस्तत्त्व 

असलेल्या राज्याांमध्ये वीज प्रकल्पाांचे नूतनीकरण करताना सवा 

वीजवाधहन्या भधूमगत असाव्यात, असा आदशे राष्ट्ट्रीय हररत 

लवादा (NGT) ने धदला आह.े कें द्रीय पयाावरण, वन व हवामान 

बदल मांत्ालयाने तसेच सांबांधित राज्याांनी धवद्यमान सौर आधण 

पवन ऊजाा वाधहन्याांवर पक्ष्याांना परतवनू लावणारे उपकरण चार 

मधहन्याांच्या आत बसवण्याचे आदशेही लवादाने धदले आहते. 

माळढोक पक्ष्याच्या अधिवासाचा ऱहास व पक्ष्याची 

घटती सांख्या या सांदभाात राष्ट्ट्रीय हररत लवादाकडे दाखल 

याधचकेवर सुनावणी करताना लवादाने हा धनकाल धदला.  

राष्ट्ट्रीय हररत लवादाने सप्टेंबर २०२० मध्ये 

माळढोक पक्ष्याांच्या सांरक्षणासाठी उपाययोजनाांबाबतच्या 

धशर्फारसी माधगतल्या. त्यावर वाइल्डलाइर्फ इधन्स्टट्यूट ऑर्फ 

इांधडया (WII) ने भधूमगत वीजवाधहन्याांचा उपाय सचुधवला 

होता. 

दरम्यान, राष्ट्ट्रीय हररत लवादाच्या सचूनाांच्या 

अांमलबजावणीबाबत कें द्र सरकारने राज्ये व कें द्रशाधसत 

प्रदशेाांचा अधभप्राय मागधवला होता. मात्, त्याला सगळी 

सांबांधित राज्ये व कें द्रशाधसत प्रदेशाांचे उत्तर अद्याप आले 

नसल्याचे नोव्हेंबरच्या सरुुवातीला झालेल्या बैठकीत स्पष्ट 

झाले. कें द्रीय ऊजाा मांत्ालय व राजस्थान सरकार याांच्यात ही 

बैठक झाली. 

उच्च दाबाच्या वीजवाधहन्या जधमनीखालून नेण्याला 

मयाादा असल्याचे मांत्ालयातील अधिकाऱयाांनी साांधगतले तर; 

राजस्थान वन धवभागानेही या आदशेाची अांमलबजावणी करणे 

शक्य नसल्याचे साांधगतले. 

WII ने माळढोक पक्ष्याच्या सांविानासाठी 

सांवेदनशील अधिवासाचा नकाशा तयार करून तो सांबांधित 

मांत्ालये व महाराष्ट्ट्र, राजस्थान, गजुरात, मध्य प्रदशे, आांध्र प्रदेश 

व कनााटक सरकाराांना पढुील कायावाहीसाठी द्यावा, असा धनणाय 

या बैठकीत घेण्यात आला. 
सूत्र – ‘माळढोक सांविानासाठी आता वीजवाधहन्या भधूमगत’,  
          www.loksatta.com, ०२.०१.२०२१. 
          इशान कुकरेती. ‘Bustard conservation: No  
          agreement on underground power lines, ban on  
          new projects’, www.downtoearth.org.in,  
          १५.१२.२०२०. 

वर्ा २०२० मध्ये भारतात १०५ वाघांचा मृत्यू  

वर्ा २०२० मध्ये दशेात १०५ वाघाांचा मतृ्यू झाल्याची माधहती 

राष्ट्ट्रीय व्याघ्र सांविान प्राधिकरणाने धदली आह.े मध्य प्रदशेात 

सवााधिक २९ व त्या पाठोपाठ महाराष्ट्ट्रात १६ वाघाांचे मतृ्यू 

झाले. त्यानांतर कनााटकात १२, तधमळनाडू व उत्तर प्रदशेात 

प्रत्येकी आठ व्याघ्रमतृ्यू झाले. 

६४ वाघाांचे मतृ्यू दशेातील धवधवि भागातील व्याघ्र 

प्रकल्प व सांरधक्षत भागात झाले आहते. त्यात महाराष्ट्ट्रातील १६ 

पैकी नऊ मतृ्यूांचा समावेश आह.े गेल्या चार वर्ाांत – २०१६ 

(१२१), २०१७ (११६), २०१८ (१०२) व २०१९ (९५) अशी 

दशेातील वाघाांच्या मतृ्यूची आकडेवारी आह.े 
सूत्र – पांकज मोहरीर. ‘देशात १०५ वाघाांचा मतृ्यू; महाराष्ट्ट्र दसुऱया  
         क्रमाांकावर’, maharashtratimes.com, ०२.०१.२०२१. 

देशातील क्षबबट्यांच्या संख्येक्षवर्यीचा अहवाल 

प्रकाक्षशत; महाराष्ट्रात १,६९० क्षबबटे 

भारतात वाघाांसोबतच धबबट्याांची गणना केली असनू 

धबबट्याांच्या सांख्येत महाराष्ट्ट्र धतसऱया क्रमाांकावर आह.े कें द्रीय 

पयाावरणमांत्ी प्रकाश जावडेकर याांनी ‘स्टेटस ऑर्फ लेपडा इन 

इांधडया २०१८’ हा अहवाल धडसेंबर २०२० मध्ये जाहीर केला. 

या अहवालानुसार, महाराष्ट्ट्रात १,६९० धबबटे आहते. 

राष्ट्ट्रीय व्याघ्र सांविान प्राधिकरण आधण भारतीय 

वन्यजीव सांस्था याांनी हा अहवाल तयार केला आह.े 

अहवालानुसार, वर्ा २०१४च्या तुलनेत २०१८ मध्ये दशेात 

राष्ट्रीय बातम्या 
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धबबट्याांची सांख्या ६० टक्क्याांनी वाढली आह.े  २०१४ मध्ये 

८,००० धबबटे होते; २०१८ मध्ये १२, ८५२ होते. 

वाघाांचा अधिवास असणाऱया सांरधक्षत वनक्षेत्ात 

आधण काही धठकाणी शेतजधमनीवर ही गणना करण्यात आली. 

सांरधक्षत क्षेत्ाधशवाय शेतधशवारात धबबट्याांचा वावर मोठ्या 

प्रमाणात आह.े त्यामळेु त्याांची एकूण सांख्या गणनेत 

आढळलेल्या सांख्येहून अधिक असण्याची शक्यता काही 

वन्यजीव तज्ज्ञाांनी व्यक्त केली आह.े त्याचवेळी, धबबट्याांच्या 

सांविानासाठी धवशेर् प्रयत्नाांअभावी व धबबट्याांच्या मतृ्यूची 

वाढती सांख्या लक्षात घेता या अहवालातील वाढलेल्या 

सांख्येवर काही वन्यजीव अभ्यासकाांकडून प्रश्न उपधस्थत केले 

जात आहते. भारतात १९९८ मध्ये धबबट्याांची सांख्या ४५ हजार 

इतकी होती तर; २०१५ मध्ये केवळ ७,९१० धबबटे होते. ही 

माधहती कें द्र सरकारने सवोच्च न्यायालयात धदली होती, या 

बाबीकडे अभ्यासकाांनी लक्ष वेिले आह.े 

धबबट्याांची राज्यधनहाय सांख्या 

मध्यप्रदशे ३, ४२१ 

कनााटक १, ७८३ 

महाराष्ट्ट्र १, ६९० 

कनााटक, ताधमळनाडू, गोवा, केरळ ३, ३८७ 

उत्तरप्रदशे, उत्तराखांड, धबहार १, २५३ 

महाराष्ट्ट्र धबबट्याांच्या सांख्येत धतसऱया क्रमाांकावर 

असला तरी गेल्या वर्ीच्या तुलनेत या वर्ी राज्यात धबबट्याांच्या 

मतृ्यूची सांख्या अधिक आह.े यावर्ी समुारे १७५ धबबट्याांचा 

मतृ्यू झाला आह.े धबबट्याांच्या माणसाांवरील हल्ल्यातदखेील 

वाढ झाली आह.े एकट्या महाराष्ट्ट्रात २०११ ते २०२० या 

कालाविीत ८५७ धबबट मतृ्युमखुी पडले. २०१८ व २०१९ या 

दोन वर्ाांत भारतात ८८६ धबबट मतृ्युमखुी पडले. २०१८ या 

वर्ाात ४६० धबबट्याांचा मतृ्यू झाला. यातील ९० प्रकरणात 

धबबट्याांची धशकार झाली तर; २२ प्रकरणात गावकऱयाांनी धबबट 

मारले. उवाररत प्रकरणात मतृ्यूचे कारण स्पष्ट नाही. 

महाराष्ट्ट्रासह सांपूणा भारतात धबबट्याांच्या 

सांविानासाठी स्वतांत् िोरण आवश्यक आह.े सांरधक्षत 

क्षेत्ाबाहरेील अधिवासातील धबबट्याांची सांख्या लक्षात घेऊन 

वन्यजीव व्यवस्थापन करणे गरजेचे आह.े महाराष्ट्ट्र राज्य 

वन्यजीव मांडळाच्या सोळाव्या बैठकीत या दृष्टीने धनयोजनाला 

सरुुवात झाली आह,े अशी माधहती महाराष्ट्ट्र राज्य वन्यजीव 

मांडळाच्या एका सदस्याने धदली. 
सूत्र – ‘देशात धबबट्याांच्या सांख्येत महाराष्ट्ट्र धतसऱया क्रमाांकावर’,  
         www.loksatta.com, २२.१२.२०२०. 
         ‘धबबट्याांच्या सांख्येत खरीच वाढ?’, www.loksatta.com,  
         २३.१२.२०२०.  

क्षगधाडांच्या संवधानासाठी उपग्रह अंकन 

कें द्र सरकारने धगिाडाांच्या सांरक्षण व सांविानासाठी कृती 

आराखडा जाहीर केल्यानांतर गजुरात वन धवभागाने 

उपग्रहािाररत यांत्णा वापरून सहा धगिाडाांना अांकन केले. या 

धगिाडाांमध्ये एक राजधगिाड (रेड-हेडेड वल्चर), दोन पाांढऱया 

पाठीची (व्हाईट-रम्प्ड वल्चर) व तीन लाांब चोचीची (इांधडयन 

वल्चर) धगिाडे आहते. 

धगिाडाांच्या सांविानासाठी त्याांचे भक्ष्य धमळधवण्याचे 

क्षेत्, वीणीच्या जागा, प्रवासाचा मागा या धवर्यी सखोल माधहती 

असणे आवश्यक आह,े ह े लक्षात घेऊन धगिाडाांना उपग्रह 

अांकन करण्याचा धनणाय घेतल्याचे वन धवभागाने साांधगतले. गीर 

आधण महुवा क्षेत्ामध्ये सासण, गीर वन धवभागाने तज्ञाांच्या 

मदतीने हा प्रकल्प राबधवला.  

भारतात आढळणाऱया धगिाडाांच्या एकूण नऊ 

प्रजातींपैकी आठ प्रजाती गजुरातेत आहते. पैकी चार स्थाधनक 

व चार स्थलाांतर करून येणाऱया प्रजाती आहते. २०१९ मध्ये 

प्रकाधशत झालेल्या एका अहवालानुसार गजुरातमध्ये पाांढऱया 

पाठीची ३५२ व लाांब चोचीची २८५ धगिाडे आहते. 

दरम्यान, ऑक्टोबर मधहन्यात हररयाणातील धपांजोर 

इथल्या कृधत्म प्रजनन कें द्रातील धगिाडाांना अांकन करून 

नैसधगाक अधिवासात मकु्त करण्यात आले आह.े त्याांच्याही 

प्रवासाची माधहती गोळा करण्याचे काम सरुू आह.े  

 
सूत्र – ‘धगिाडाांच्या प्रवासाचा मागा उलगडणार; सरकारचा वेगळा  

          प्रयोग’, maharashtratimes.com, २३.११.२०२०. 
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नेपाळ 

नेपाळमध्ये समुद्रसपाटीपासून ३,००० मी उंचीवर 

पक्षहल्यांदाच वाघ क्षदसला 

नेपाळमध्ये समदु्रसपाटीपासनू ३,१६५ मी उांचीवर पधहल्याांदाच 

वाघ धदसून आला. एवढ्या उांचीवरील प्रदेशात या पूवी 

भतुानमध्ये (४,०३८ मी) आधण भारतातील अरुणाचल प्रदशेात 

धदबाांग खोऱयात (३,६३० मी) वाघ धदसले होते. वाघाचा वावर 

उांचावरील प्रदशेात आढळू लागल्यामळेु जागधतक हवामान 

बदलाचे वन्यजीवाांवरील पररणाम व वाघाच्या अधिवासाचा 

ऱहास या बाबी धचांताजनक असल्याचे वतृ्तात म्हटले आह.े 

नेपाळच्या वन व मदृा सांविान आधण राष्ट्ट्रीय उद्याने 

व वन्यजीव सांविान धवभागाांनी पूवा नेपाळमध्ये समदु्रसपाटीपासून 

३,१६५ मी उांचीवर नोव्हेंबर २०२० मध्ये दोन वेळा स्वयांचधलत 

कॅमेऱयात वाघाची छबी आल्याचे साांधगतले.  

पवूा नेपाळातील हा प्रदशे भारतातील 

धसक्क्कीममिील धसांगधलआ राष्ट्ट्रीय उद्यान व पधश्चम बांगालच्या 

उत्तरेकडील दअूसा अधिवासाांना जोडत असल्याने या प्रदशेाच्या 

सांविानाकडे धवशेर् लक्ष दणे्याची गरज दोन धवभागाांच्या वतीने 

प्रकाधशत करण्यात आलेल्या पत्कात व्यक्त केली आह.े 

नेपाळमध्ये २००९ साली १२१, २०१६ मध्ये १९८ 

आधण २०१८ साली २३५ वाघ असल्याच्या नोंदी आहेत. व्याघ्र 

अधिवास असलेल्या १३ दशेाांसह नेपाळनेही २०२२ पयांत 

दशेातील वाघाांची सांख्या दपुटीने वाढवण्याचा करार स्वीकारला 

आह.े 

 
सूत्र – ‘Royal Bengal Tiger spotted at a height of 3,165  
         m above sea level in Nepal, raising concerns  
         about impact of global warming’,  
         www.thefinancialexpress.com, १२.१२.२०२०.  

श्रीलंका 

श्रीलंकेत जगातील सवााक्षधक हत्तीमृत्य ू

श्रीलांकेच्या सावाजधनक लेखा सधमतीने माणसू-हत्ती सांघर्ााचे 

धवशेर् लेखापरीक्षण करण्याचा आदशे धदला आह.े धतथल्या 

सांविान आधण सांशोिन कें द्राचे प्रमखु व हत्ती तज्ञ डॉ. पथृ्वीराज 

र्फनाांडो याांनी ह ेलेखापरीक्षण करावे, असे सधमतीने म्हटले आह.े 

सावाजधनक लेखा सधमतीच्या अलीकडे झालेल्या 

बैठकीत दोन बाबी समोर आल्या त्या अशा की माणसू-हत्ती 

सांघर्ाात जगात भारतापाठोपाठ श्रीलांकेत सवााधिक माणसे ठार 

झाली तर हत्तींच्या मतृ्यूांची सांख्या श्रीलांकेत सवााधिक आह.े वर्ा 

२०२० मध्ये श्रीलांकेत ४०७ हत्ती मतृ्युमखुी पडले. या आिी 

हत्तीमतृ्यूची वाधर्ाक सरासरी २७२ होती.  मतृ्युमखुी पडलेल्या 

माणसाांची वाधर्ाक सरासरी ८५ होती ती वाढून १२२ झाली 

आह.े  

ही आकडेवारी पाहता, सधमतीने माणसू-हत्ती 

सांघर्ााला आळा घालण्यासाठी वन्यजीव धवभागाने इतर सांबांधित 

धवभागाांच्या सहकायााने अधिक पररणामकारक उपाययोजना 

करण्याची गरज व्यक्त केली व त्याकरता राष्ट्ट्रीय समन्वय सधमती 

स्थापन करण्याचे आदशे वन्यजीव धवभागाला धदले.  

वर्ा २०१६ पासून माणसू-हत्ती सांघर्ा टाळण्यासाठी 

दशेात ४,२११ धकमी लाांबीचे कुां पण घातले. परांतु, 

दखेभालीअभावी ते लवकरच धनष्ट्प्रभ ठरल्याचे धनरीक्षण 

सावाजधनक लेखापरीक्षण सधमतीने नोंदधवले. कुां पणाच्या 

दखेभालीसाठी वर्ााला ८६ लाख रुपये खचा केला जात असला 

तरी वन्यजीव धवभागाने त्याची दखेभाल नीट होते आह ेह ेदररोज 

पाधहले पाधहजे, असे सधमतीने म्हटले आह.े  

कुां पणाच्या बाांिकाम धठकधठकाणी जनावरोिाने बांद 

पडले कारण ह े कुां पण म्हणजे लोकाांच्या जधमनीच्या सीमा 

ठरधवण्यासाठी घातल्याचा लोकाांचा गैरसमज झाला, या 

मदुद््यावरही बैठकीत चचाा झाली.  
सूत्र – ‘Sri Lanka records highest elephant deaths in  
            world’, www.hindustantimes.com,  
            १३.१२.२०२०. 
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‘महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् वाताापत्’ या वन्यजीवधवर्यक त्ैमाधसक 

बातमीपत्ाची सांकल्पना ‘पीए अपडेट’ अथाात ‘प्रोटेक्टेड एररआ 

अपडेट’ या इांग्रजी द्वैमाधसक बातमीपत्ावर आिारलेली आह.े 

‘कल्पवकृ्ष’ ही धबगर-सरकारी सांस्था गेली २५ वर्े सातत्याने 

‘पीए अपडेट’ प्रकाधशत करत आह.े ह े नवे त्ैमाधसकही 

‘कल्पवकृ्ष’च्या पढुाकाराने सुरू होत आह.े 

प्रोटेक्टेड एररआज ् म्हणजे १९७२ च्या वन्यजीव 

सांरक्षण कायद्याांतगात अधिसधूचत केलेली सांरधक्षत क्षेते्; त्यामध्ये 

वन्यजीव अभयारण्ये, राष्ट्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प, सांविान 

राखीव क्षेते्, लोकसमहूाची राखीव क्षेते् याांचा समावेश होतो. 

भारतीय उपखांडातील सांरधक्षत क्षेत्ाांशी सांबधित घटना जसे की 

या क्षेत्ाांची धनधमाती धकां वा पनुराचना, त्याांच्या सांरक्षण, सांविानात 

येणाऱया अडीअडचणी, आव्हाने, या क्षेत्ाांवर बरेवाईट पररणाम 

करू शकतील असे िोरणात्मक धनणाय, वन्यजीवधवर्यक 

अभ्यास, सांशोिन याधवर्यी प्रामुख्याने इांग्रजीतील काही 

दधैनकाांत (अलीकडे त्याांच्या सांकेतस्थळाांवर) प्रकाधशत 

झालेल्या धनवडक बातम्याांचे सांकलन व त्याांवर सांपादनाचे 

सोपस्कार करून प्रत्येक बातमीच्या मूळ प्रकाशनाचा स्रोत दऊेन 

त्या ‘पीए अपडेट’मध्ये धदल्या जातात. 

वन्यजीवधवर्यक अभ्यासक, सांशोिक, धशक्षक, 

धवद्याथी, वनाधिकारी व कमाचारी आधण पयाावरण, वन्यजीव व 

आधदवासी-धहत धवर्यक काम करणाऱया स्वयांसेवी सांस्थाांचे 

कायाकते याांचा ‘पीए अपडेट’च्या वाचकवगाात समावेश आह.े 

‘पीए अपडेट’ इांग्रजी भार्ेत असल्यामळेु त्याला इतर प्रादधेशक 

भार्काांपयांत, धवशेर्तः भारतातील सांरधक्षत क्षेत्ाांजवळ 

राहणाऱया वाचकाांपयांत पोहोचण्यात भार्ेची मयाादा आड येते. 

सांरधक्षत क्षेत्ाांच्या पररसरात, जवळपास राहणारे बहुसांख्य लोक 

ह े प्रादधेशक भार्क आहते. सांरधक्षत क्षेत्ाांमध्ये दररोज धर्फरून 

काम करणारा वन धवभागाचा बहुसांख्य कमाचारी वगा हा 

प्रादधेशक भार्क आह.े आजच्या सामाधजक, आधथाक 

पाश्वाभमूीवर सांरधक्षत क्षेत्ाांचे महत्त्व, त्याांच्या समोरील आव्हाने 

सांरधक्षत क्षेत्ाांशी थेट व जवळून सांबांधित असलेल्या लोकाांपयांत 

पोहोचवण्यासाठी प्रादधेशक भार्ाांना पयााय नाही. या जाधणवेतून 

महाराष्ट्ट्रातील सांरधक्षत क्षेत्ाांशी सांबांधित बातम्याांचे ‘पीए 

अपडेट’सारखे बातमीपत् मराठी भार्ेत प्रकाधशत करण्याचे  

‘कल्पवकृ्ष’ने ठरवले आह.े 

मराठी व इांग्रजी वतृ्तपते्, धनयतकाधलके यामध्ये 

प्रकाधशत झालेल्या महाराष्ट्ट्रातील सांरधक्षत क्षेत्ाांशी सांबांधित 

धनवडक बातम्या सांकलन, सांपादन करून ‘महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् 

वाताापत्ा’त धदल्या जाणार आहते. प्रत्येक बातमीबरोबर धतच्या 

मळू प्रकाशनाचा स्रोत त्यात धदला जाणार आह.े 

‘पीए अपडेट’ आधण प्रस्तुत मराठी बातमीपत् ही 

दोन्ही पररपणूा नाहीत, याची आम्हाला जाणीव आह.े खेरीज, 

एकदा प्रकाधशत झालेल्या बातम्या पनु्हा दणे्याचे प्रयोजन काय, 

असा प्रश्न वाचकाांना पडू शकतो. या बातमीपत्ाांचा हतेू असा की 

वन्यजीवाांसाठी सांरधक्षत क्षेत्ातील घडामोडींधवर्यी बातम्या 

एकत् पाहण्याचा पयााय उपलब्ि असावा. तसेच, इांग्रजीतील 

बातमीपत् जवळपास दोन दशके सातत्याने प्रकाधशत होत 

असल्यामुळे या काळात इांग्रजी वतृ्तपत्ाांमध्ये सांरधक्षत 

क्षेत्ाांधवर्यीचे वतृ्ताांकन कसे होते, त्यात काही बदल झाले का 

याचे दस्तावेजीकरण आपोआपच या बातमीपत्ाच्या रुपाने 

उपलब्ि झाले आह.े तसे, महाराष्ट्ट्रातील सांरधक्षत 

क्षेत्ाांधवर्यीच्या वतृ्ताांकनाचेही व्हावे, अशी अपेक्षा आह.े मखु्य 

म्हणजे, ही सरुुवात आह.े वन्यजीव सांरक्षणाबाबत अशी 

बातमीपते् जास्तीत जास्त प्रादधेशक भार्ाांमध्ये प्रकाधशत झाली 

तर हवी आहतेच. 

तेव्हा, ‘महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् वाताापत्’ कसे वाटले 

या धवर्यी तुमचा अधभप्राय, मते, सचूना आम्हाला जरूर 

कळवा. तुमच्या सांपकाातील धवद्याथी, धशक्षक, वातााहर, 

पयाावरण-वन्यजीव पे्रमी व या धवर्यात रुची असणारे इतर 

वाचक, कायाकते, सांरधक्षत क्षेत्ाांच्या पररसरातील धवद्याथी, 

वाचक व इतर रधहवासी याांच्यापयांत ह ेबातमीपत् पोहोचावे, असे 

तुम्हाला वाटत असेल तर त्या सवाांचे ईमेल, पत्ते आधण सांपका  

क्रमाांक आम्हाला पाठवा.  

अक्षधक माक्षहती व संपकाासाठीः 
महाराष्ट्ट्र सांरधक्षत क्षेत् वाताापत्  

c/o कल्पवकृ्ष, अपाटामेंट ५, श्री दत्त कृपा,  
९०८, डेक्कन धजमखाना, पणेु ४११००४, महाराष्ट्ट्र, भारत. 

रॅ्फक्सः ०२० २५६५४२३९. 
ई-मेलःmarathipaupdate@gmail.com  
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वने म्हटली की डोळ्यासमोर उभी राहतात ती अभयारण्ये, 

राष्ट्ट्रीय उद्याने. मात् त्यातील पररसांस्थाांसारख्याच पररसांस्था 

अभयारण्ये, राष्ट्ट्रीय उद्याने म्हणजे सांरधक्षत क्षेत्ाांच्या सीमेबाहरेही 

असतात. त्याांना सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वन असे म्हटले जाते. ही 

सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वने सूक्ष्म जीवाांपासनू मोठ्या प्राण्याांना 

आश्रय दतेात; त्याचबरोबर वेगवेगळ्या सांरधक्षत क्षेत्ाांना 

एकमेकाांशी जोडण्याचे काम करतात. या जोडमागाांना 

वन्यजीवाांचे भ्रमणपटे्ट (wildlife corridors) म्हणतात. 

महाराष्ट्ट्रातील चांद्रपरू धजल््ातील ब्रम्हपरुी वन 

धवभाग हा सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वनाांपैकी एक आह.े हा भाग 

ताडोबा अांिारी व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव नागधझरा अभयारण्य, 

बोर व्याघ्र प्रकल्प आधण उमरेड कऱहाांडला अभयारण्य या 

सांरधक्षत क्षेत्ाांना एकमेकाांशी जोडतो. त्यामळेु वाघाांचे 

नैसधगाकररत्या स्थलाांतर शक्य होते आधण त्याांच्या सांख्येत 

सांतुलन राखण्यास मदत होते.  

 ‘वाईल्डलाइर्फ कॉन्झवेशन ट्रस्ट’ (WCT) ही 

सांस्था १६० सांरधक्षत क्षेते् व सांरधक्षत क्षेत्ाबाहेरील वनाांमध्ये 

शासनासोबत काम करीत आह.े सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वनाांमध्ये 

सांशोिन करणे आव्हानात्मक असते. कॅमेऱयाांची चोरी, 

तोडर्फोड, मानवधनधमात आगींमुळे अनेक वेळा नुकसान होते. 

मात्, सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील सांशोिनामळेु त्या 

पररसराची माधहती धमळते. वन्यप्राण्याांच्या अभ्यासासाठी 

लावलेल्या स्वयांचधलत कॅमेऱयाांमध्ये माणसाांची, गरुा-ढोराांसह 

पाळीव प्राण्याांची छायाधचते्सदु्धा घेतली जातात. त्यामळेु 

जांगलावरील मानवी हस्तक्षेपाचे पररणाम अभ्यासणे शक्य होते. 

माांसाहारी वन्यप्राण्याांच्या धवषे्ठचे नमुने अभ्यासनू त्याांच्या भक्ष्य 

प्रजातींचा अांदाज बाांिता येतो; ह ेप्राणी खाद्यासाठी जांगलातील 

प्रजातींवर धकती व पशिुनावर धकती प्रमाणात अवलांबून आहते 

याचा अभ्यास करता येतो. वन्यप्राण्याांचे स्थानाांतरण, मानवी 

हस्तक्षेप आदी घटकाांचा अभ्यास करून धनयोजनाची क्षमता 

धनमााण होते. 

सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वनाांमध्ये जळाऊ लाकूड व 

इतर गोष्टींसाठी माणसे वावरतात, शेती व जांगले एकमेकाला  

लागनू असतात. त्यामळेु माणसू व वन्यप्राण्याांच्या अचानक 

सामोरे येण्याने सांघर्ामय प्रसांगाांची शक्यता वाढते. WCT ने 

मोबाईल र्फोनच्या तांत्ज्ञानावर आिाररत स्वयांचधलत कॅमेरे 

जांगल व भोवतालच्या गावाांच्या सीमेवर लावले, या कॅमेऱयाांनी 

घेतलेली छायाधचत्े त्वररत मोबाईल र्फोनवर पाहता येतात. 

वन्यप्राणी गावाकडे जात असल्याचे धदसल्यास वन धवभागाला 

कळवनू आवश्यक काळजी घेता येऊ शकते. 

तणृभक्षी प्राण्याांमळेु धपकाांचे नुकसान मोठ्या 

प्रमाणावर होते. अशा नुकसानाला आळा एक प्रयत्न म्हणनू 

धवधशष्ट प्रकारचे सौरऊजेवर चालणारे लहान धदवे मोठ्या सांख्येने 

लावण्यात आले; ह े धदवे अांिारात चमकतात. त्यामळेु काही 

प्रमाणात तणृभक्षी प्राण्याांना शेतात येण्यापासनू रोखता येते. 

सांरधक्षत क्षेत्ाबाहरेील वनाांमध्ये मखु्यतः लाकूड 

उत्पादन, रोपवन असे उपक्रम राबधवले जातात. पररणामी 

नैसधगाक अधिवास नष्ट होण्याच्या शक्यता वाढतात. खेरीज, 

धवधवि जबाबदाऱया व अपुऱया सांसािनाांमळेु वन सांरक्षणाला 

कायमच प्रथम प्रािान्य धदले जात नाही.  

भारतातील बहुताांश सांरधक्षत क्षेते् ही आकाराने लहान 

असल्याने त्याांत भौगोधलक व पाररधस्थधतकीच्या दृष्टीने दीघा 

काळापयांत वाघाांची सांख्या सांतुधलत ठेवणे कठीण आह.े 

जन्मानांतर जवळपास दोन वर्ाांनी वाघ आईपासून वेगळा होऊन 

स्वतःचे क्षेत् धनवडण्यासाठी, जोडीदाराच्या शोिात भ्रमांतीला 

सरुुवात करतात. अशा वेळी स्थलाांतरादरम्यान वाघ प्रसांगी 

शेकडो धकमी अांतर चालून जातात, ह े लक्षात घेता सांरधक्षत 

क्षेत्ाांबाहरेील वनाांच्या सांरक्षणाची गरज अिोरेधखत होते. 

- क्षवक्रांत वानखडे 
(लेखक ‘वाईल्डलाइर्फ कॉन्झवेशन ट्रस्ट’ या सांस्थेत कायारत आहते.)   
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