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अनुक्रमक्षिका
सपं ादकीय
‘वन्यजीव’ नव्हे ‘व्याघ्र’ वृत्ाांकन
संरक्षित िेत्रातील बातम्या
कनााळा अभयारण्य
मांबई-गोवा महामागााच्या कनााळा अभयारण्यातून जाणाऱ्या
टप्पप्पयात दतर्ाा ध्वननरोधक
कोका अभयारण्य
कोका अभयारण्यातील वणव्याांवर ननयांत्रण ठे वण्यासाठी
उपाययोजना
गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य
तब्बल ८१ वर्ाांनांतर गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात
वाघाच्या अनततत्त्वाची नोंद
चाांदोली अभयारण्य
चाांदोली अभयारण्यातील पनवासन रखडलेल्या गावाांचे
आांदोलन तात्परते तथनगत
नटपेश्वर अभयारण्य
पयाटनाचे ननयम मोडणारे नटपेश्वर अभयारण्यातील
वाहनचालक व मागादर्ाक ननलांनबत
ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्प
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबांदीमळे ताडोबा
अांधारीतील पयाटन बांद
वाहनाच्या धडके त ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील
नबबट्याचा मृत्यू; वाहनचालक मद्यधांद अवतथेत
ताडोबा अांधारी आनण आवी क्षेत्रात दोन वाघाांचा मृत्यू
तगां ारे श्वर अभयारण्य
सतत लागणाऱ्या आगींमळे तांगारे श्वर अभयारण्यासह
भोवतालचे वन्यजीवन धोक्यात

३

४

४

४

५

५

६

७

नवेगाव नागनिरा व्याघ्र प्रकल्प
७
नवेगाव नागनिरा व्याघ्र प्रकल्पात वणवा नविवताना तीन
वनमजराांचा मृत्यू, दोन जखमी
रे ल्वेच्या धडके त नागनिरा अभयारण्यातील वाघाचा मृत्यू
नाांदरमधमेश्वर अभयारण्य
८
पक्षीगणनेत नाांदरमधमेश्वर अभयारण्यात दहा हजाराांहून अनधक
पक्षयाच
ां ी नोंद
पेंच व्याघ्र प्रकल्प
८
नपांजऱ्यातून पेंच व्याघ्र प्रकल्पात सोडलेल्या वानघणीचा मृत्यू
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
८
उन्हाळ्याच्या सरुवातीलाच मेळघाटात तीव्र पाणीटांचाई
वणव्यात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील जवळपास ४० हेक्टर
जांगल भतमसात
अपऱ्या मनष्यबळामळे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील
कमाचाऱ्याांवर ताण
वनक्षेत्रपाल आत्महत्या प्रकरणी उपवनसांरक्षकासह मेळघाट
प्रकल्पाचे क्षेत्र सच
ां ालक ननलनां बत
मेळघाटात ‘तके ली थ्रर्’ पक्षयाचे दर्ान; छायानचत्रासह
पनहलीच नोंद
तीन वर्ाांत मृत वाघ सापडल्याची मेळघाटातील पाचवी घटना;
सीबीआय चौकर्ीची मागणी
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान
११
सजां य गाधां ी राष्ट्रीय उद्यानातील पनवासन प्रकरणी न्यायालयाचे
सरकारवर तार्ेरे
राज्यस्तरीय बातम्या
११
राज्यात यांदा तीन मनहन्याांत ११ वाघाांचा; तर देर्ात ३९
वाघाच
ां ा मृत्यू

राज्यात माणूस-वन्यजीव सांघर्ाात गेल्या चार वर्ाांत २१४
माणसे ठार
चद्रां परू नजल्यात गेल्या १४ मनहन्यातां वाघ, नबबट्याच्ां या
हल्ल्यात ४० माणसाांचा मृत्यू
अवनी वाघीण प्रकरणात वनानधकाऱ्याांवर कारवाईची मागणी
सवोच्च न्यायालयाने र्े टाळली
नवदभाातील सरां नक्षत क्षेत्रामां ध्ये पाणीटांचाई आनण
पाणवठ्याांवरील नर्कारी टाळण्यासाठी ननयोजन
माणसू -वन्यजीव सघर्ााचे प्रसांग हाताळण्यासाठी पणे वन
नवभागाचे र्ीघ्र प्रनतसाद दल
व्याघ्र प्रकल्पातून पनवासनासाठी वाढीव रकमेमळे राज्यात
प्रनक्रयेला गती येण्याची र्क्यता
मांबई-नागपरू समृद्धी महामागाावर वन्यप्राण्याांसाठी
२९५ नठकाणी उन्नत, भयारी मागा आदी उपाययोजना
महाराष्ट्रातील जगां लातां आग लागण्याच्या घटनामां ध्ये दोन
वर्ाांत दपटीने वाढ
महाराष्ट्रातील आणखी दोन नठकाणाांना जैवनवनवधता वारसा
तथळाचा दजाा
वन्यजीव नवर्यक गन्याच्ां या तपासात उल्लेखनीय कामनगरी
करणाऱ्या वनकमाचाऱ्याांचा गौरव

महाराष्ट्रात २६ नजल्याांमध्ये मानद वन्यजीव रक्षकाांच्या
नेमणका
खवलेमाजां राची ततकरी करणारे राज्याच्या नवनवध भागातां ील
नऊ जण अटके त
डॉ. सतीर् पाांडे याांना ‘वल्डा आऊल हॉल ऑर् र्े म’चा
परतकार
माणसू -नबबट्या सनां क्षप्त वृत्
१९
राष्ट्रीय बातम्या
१९
भारतातील वाघाांचे जनकीय वैनवध्य कमी होण्याची भीती
देर्व्यापी व्याघ्रगणनेला एनप्रलपासून सरुवात
वर्ा २०२१-२१च्या अथासांकल्पात पयाावरण मांत्रालयासाठी
तरतदीत गेल्या वर्ीच्या तलनेत आठ टक्क्याच
ां ी कपात
वनजनमनींच्या वनेतर वापराबाबत ननणायाच्या राज्य
सरकाराांच्या अनधकारावर कें द्राकडून मयाादा
नहमाचल प्रदेर्ातील दोन सांरनक्षत क्षेत्राांचे व्यवतथापन देर्ात
सवोत्म - व्यवतथापन मल्ू याक
ां न अहवाल
मृत्यूलेख
२२
उत्म सांपादक आनण सहृदयी माणूस
दृष्टीकोन
२४
अभयारण्याची लाांबलेली क्षेत्रनननिती आनण माळढोक सांवधान

महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र
खंड २, अंक २, एक्षिल २०२१ (क्र. ५)
सांपादकः रे श्मा जठार
साहाय्यक सांपादकः पांकज सेखसरीया
साहाय्यकः रानधका अघोर
र्ीर्ाक व इतर रे खानचत्रेः अनश्वनी मेनन Visual Design Studio
प्रकार्कः कल्पवृक्ष
सांपादकीय पत्ाः C/o कल्पवृक्ष, अपाटामेंट ५, श्री दत् कृ पा, ९०८, नजमखाना, पणे ४११००४, महाराष्ट्र, भारत.
दरू भार्/र्ॅ क्सः ०२० २५६५४२३९
ई मेलःmarathipaupdate@gmail.com
संकेतस्थळः http://kalpavriksh.org
***
टीपः ‘महाराष्ट्र सरां नक्षत क्षेत्र वाताापत्रा’त प्रकानर्त बातम्या या त्या त्या बातमीखाली नदलेल्या मळ
ू प्रकार्नातील बातम्यावां र
सांपादकीय सोपतकार करून प्रकानर्त के लेल्या आहेत.
***
‘महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र वाताापत्रा’च्या प्रकार्नासाठी अथासाहाय्य
दुलीप मथ्थाई नेचर कॉन्झवेशन रस्ट
c/o र्ाऊण्डेर्न र्ॉर इकॉलॉनजकल सेक्यररटी http://fes.org.in/
आनण
अनेक क्षहतक्षचंतकांच्या वैयक्षिक देिग्या
***
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २
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वन्यजीवनवर्यक इांग्रजी बातम्याांचे द्वैमानसक ‘प्रोटेक्टेड एररआ
(पी. ए.) अपडेट’मधील वृताांकनाचे नवश्लेर्ण तपासनू पानहले.
‘पी. ए. अपडेट’ची व्याप्ती देर्भरातील सांरनक्षत
क्षेत्राांपयांत नवततारलेली आहे. त्यातील मजकराच्या स्रोतामां ध्ये
राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्पत्रे व काही ननयतकालाांचा समावेर्
आहे.
आांतरराष्ट्रीय ततरावर दमीळ मानल्या गेलेल्या नसांह,
हत्ी, गेंडा, गांगेतील डॉल्र्ीन, समद्री कासवे याांच्या सांरक्षणसवां धानासाठी भारताच्या नवनवध राज्यामां ध्ये दखलनीय प्रयत्न
के ले जात आहेत. त्या नवर्यीच्या बातम्या ‘पी. ए. अपडेट’च्या
स्रोताांमध्ये व पयाायाने ‘पी. ए. अपडेट’मध्येही येतात, हे एक.
दसरी बाब अर्ी की महाराष्ट्रात नसहां नाही, समद्री कासवे
ओनदर्ाच्या नकनाऱ्यावर अांडी घालण्यासाठी ज्या सांख्येने
येतात त्या तलनेत महाराष्ट्राच्या नकनाऱ्यावर येणाऱ्या
कासवाांची सांख्या नकरकोळ आहे. हत्ीही दनक्षण कोकणात
ठरानवक भागापरते मयाानदत आहेत. गेंडा व गांगेतील डॉल्र्ीन
महाराष्ट्रात नाहीत.
या बाबी लक्षात घेता राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्ाांकन
राज्य पातळीवरील वृत्ाांकनापेक्षा वेगळे असेल, असे वाटले
होते. मात्र ‘पी. ए. अपडेट’च्या अांकाांतही वाघाांनवर्यी
बातम्याांचे प्रमाण सरासरी २०% असल्याचे नदसनू आले आहे.
भारताच्या वन्यजीव सरां क्षण-सवां धाननवर्यक
धोरणाच्या कें द्रतथानी वाघ आहे. कारण वाघ हा
अन्नसाखळीतील सवोच्च घटक आहे. त्याचे अनततत्त्व
पररसरातील अन्नसाखळ्या, अनधवास व पयाायाने पररसतां थाांचे
आरोग्य सनतथतीत असल्याचे दर्ावते. ताकदवान, देखणा प्राणी
असल्याने वाघाला वन्यजीव धोरणाचा चेहरा म्हणनू ठे वल्यास
वन्यजीव सांवधानाच्या महत्त्वाकडे जनतेचे लक्ष वेधून घेणे सोपे
जाईल. वाघाचा दबदबा, त्याच्यानवर्यीचे आकर्ाण नवश्वव्यापी
आहे. त्यामळे व्याघ्रसांवधानासाठी पाठींबा, ननधी नमळवणे सोपे
आहे. ही कारणमीमाांसा तका र्द्ध व व्यावहाररक आहे. पण मळ
ू
हेतू असा आहे की वाघ हा नननमत्मात्र ठरावा; त्याचे सरां क्षणसांवधान हे एकणात पयाावरणाचे सांवधान व्हावे.
हा मळ
ू हेतू साध्य होतो आहे नकांवा नाही हा वेगळा
नवर्य आहे; त्यानवर्यी पन्हा कधीतरी. दरम्यान, राज्य व राष्ट्रीय
अर्ा दोन्ही पातळीवर वृत्ाांकन मात्र वाघाभोवतीच नर्रत
रानहले आहे, यानवर्यी दमत नसावे.

संपादकीय
‘वन्यजीव’ नव्हे ‘व्याघ्र’ वत्
ृ ांकन
आकर्ाक र्ोटो आनण भडक मथळे असलेल्या बातम्या
वाचकाचे लक्ष वेधून घेतात. वाघानवर्यीच्या बातम्याांमध्ये या
दोन्ही बाबींना भरपरू वाव असतो. म्हणनू च की काय मराठी
वृत्पत्राांमध्ये वाघानवर्यीच्या वृत्ाांकनाचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
ही वृत्पत्रे ‘महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र वाताापत्रा’तील मजकराचे स्रोत
असल्याने त्यातील वृत्ाांकनाचे प्रनतनबांब ‘महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र
वाताापत्रा’तही पडलेले नदसनू येते.
या वाताापत्राच्या पनहल्या पाच अांकाांमध्ये
वाघानवर्यीच्या बातम्याांचे प्रमाण सरासरी २०% आहे. प्रततत
अक
ां ात २५% बातम्या वाघानवर्यी आहेत.
वाघाांची सांख्या, बछड्याांचा जन्म, त्याांची
आजारपणे, वाघाांनी के लेली लाांब पल्ल्याची तथलाांतरे , नर्कार
व ततकरी, प्रानणसांग्रहालयातील वाघ अर्ा बातम्यामां ध्ये
अलीकडे सांरनक्षत क्षेत्राांबाहेरील वाघ, त्याांचा मनष्यवततीजवळ
वाढलेला वावर, माणसाांवर होणारे हल्ले, वाघाांवर नवर्प्रयोग,
वीजप्रवाहाचा प्रयोग अर्ा बातम्याचां ी भर पडली आहे.
महाराष्ट्रात जणू वाघ या एकमेव प्राण्याचे अनततत्त्व
धोक्यात आहे, असे या बातम्या पाहून वाटावे. वाततनवक
वाघापेक्षा सांरक्षण-सवां धानाची गरज असलेल्या इतर प्रजातीही
आहेत. माळढोक (ग्रेट इनां डयन बतटडा) पक्षयाांची सांख्या राज्यात
एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी उरली आहे.
खवलेमाांजरा- (पँगोलीन)-च्या ततकरीचे प्रमाण वाघाच्या
ततकरीहूनही जातत आहे.
आता या वाताापत्रातील बातम्याांच्या ननवडीचा मद्दा
उपनतथत होतो. आमचे बातम्या ननवडीचे ननकर् चकत आहेत
का; आम्हाला वाघ सोडून इतर बातम्या र्ोधता येत नाहीत का;
आमचा दृष्टीकोन पवू ाग्रहदनू र्त आहे का; आमच्या मजकराच्या
स्रोताांची व्याप्ती मयाानदत असल्याचा हा पररणाम आहे का हे
आनण असे प्रश्न वाचकानां ा पडणे साहनजक आहे. नकांबहुना, हे
प्रश्न आम्हालाही पडतात. खेरीज, अवघ्या पाच अांकाांनांतर मराठी
वृत्पत्राांमधील वृत्ाांकन व्याघ्रकें नद्रत आहे, असे म्हणणे योग्य
ठरे ल का, हा प्रश्नसद्धा हे सांपादकीय नलनहण्यापूवी पडला होता.
म्हणनू मग आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या स्रोताचा आधार
घेतला. जवळपास गेली तीन दर्के प्रकानर्त होत असलेल्या
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २
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कोका अभयारण्य

संरक्षित िेत्रातील बातम्या

कोका अभयारण्यातील विव्यांवर क्षनयंत्रि ठे वण्यासाठी
उपाययोजना

कनााळा अभयारण्य
मुंबई-गोवा महामागााच्या कनााळा अभयारण्यातून
जािाऱ्या टप्पप्पयात दुतर्ाा ध्वक्षनरोधक

भडां ारा नजल्यात असलेल्या कोका अभयारण्यात दरवर्ी
उन्हाळ्यात वणवे लागून वन्यजीवनाची हानी होते. या वर्ी
उन्हाळा सरू होताच वन्यजीव नवभागाने वणवे ननयांत्रणात
ठे वण्यासाठी उपाययोजना के ल्या आहेत.
वन्यजीवाांवर लक्ष ठे वण्यासाठी व रे ती ततकरीला
आळा घालण्यासाठी अभयारण्यात वर्ाभरापूवी कॅ मेरे लावले
होते. त्याच कॅ मेऱ्याच
ां ा वापर आता कृ नत्रम वणवे लावणाऱ्यानां ा
पकडण्यासाठी के ला जाणार आहे. या खेरीज, जांगलात
अग्नीरोधक पट्टे तयार करण्याचाही उपाययोजनाांमध्ये समावेर्
आहे.
मधाची पोळी काढणे, मोहाची र्ले, तेंदू पाने गोळा
करण्यासाठी तथाननक ग्रामतथ जांगलात जातात तेव्हा
अभयारण्यात कृ नत्रम वणवे लावतात, असे नदसून आले आहे.
अर्ा वेळी वणवा लागण्याची नेमकी कारणे र्ोधण्यासाठी
कॅ मेऱ्याांचा उपयोग होईल, असे वनानधकाऱ्याांनी म्हटले आहे.

मांबई गोवा महामागााच्या कनााळा अभयारण्यातील टप्पप्पयात या
रतत्यावर दतर्ाा ध्वननरोधक उभारण्यात आले आहेत.
महामागाावर मोठ्या प्रमाणावर रहदारी असते. यात अवजड
वाहनाांची सांख्या मोठी असते. त्याांच्या आवाजाचा
अभयारण्यातील वन्यजीवाांवर पररणाम होऊ नये यासाठी ही
उपाययोजना के ली आहे.
महामागाावर कनााळा नखांडीत रतत्याच्या कडेला
माकडे मोठ्या सांख्येने बसलेली नदसतात. या माकडाांना प्रवासी,
वाहनचालक थाांबून खाद्यपदाथा देत असतात. सहज खाद्य
उपलब्ध होत असल्याने माकडाांचा महामागाावरील वावर वाढत
आहे. वन नवभागाने वारांवार सूचना करूनही माकडाांना
खाद्यपदाथा देण्याचे प्रमाण कमी िालेले नाही. तेव्हा या
प्रकाराला आळा घालनू अभयारण्यातील माकडाांचा
महामागाावरील वावर कमी व्हावा, यासाठीही या उपाययोजनेची
मदत होईल, अर्ी अपेक्षा आहे.
अभयारण्याच्या पररसरात महामागा रुांदीकरणाला
परवानगी देताांना पयाावरण नवभागाने काही अटी आनण र्ती
घातल्या होत्या. त्यानसार ही उपाययोजना करण्यात आली
आहे.

सूत्र – ‘कोका अभयारण्यातील वणव्याांवर सीसीटीव्हीची नजर’,
www.lokmat.com, २८.०२.२०२१.

गौताळा औरमघाट अभयारण्य
तब्बल ८१ वर्ाांनंतर गौताळा औरमघाट अभयारण्यात
वाघाच्या अक्षस्तत्त्वाची नोंद
सन १९४० नतां र यदां ा प्रथमच गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात
वाघाच्या अनततत्त्वाची नोंद िाली आहे. हा प्रौढ वाघ यवतमाळ
नजल्यातील नटपेश्वर अभयारण्यातून भक्षयाच्या र्ोधात इथवर
पोहोचला असावा, असा अदां ाज वनानधकाऱ्यानां ी वतावला आहे.
वाघाच्या अांगावरील पट्ट्याांच्या साहाय्याने वनानधकाऱ्याांनी तो
नटपेश्वरातील वाघ असल्याची खात्री करून घेतली आहे.
११ व १२ माचा रोजी हा वाघ या पररसरात नदसला.
त्यानांतर त्याची छबी १५ माचा रोजी जांगलात लावलेल्या
तवयांचनलत कॅ मेऱ्यात नदसून आली. वाघाने इथे रानडकराची
नर्कार के ल्याचेही नदसून आले आहे. गौताळ्यात परे से भक्षय
उपलब्ध असल्याने तो इथे थाबां ेल, असे वनानधकाऱ्यानां ा वाटत

सत्रू - हर्ाद कर्ाळकर. ‘कनााळा अभयारण्यालगत महामागााला
ध्वनीरोधक यांत्रणेचे कवच’, www.loksatta.com,
०५.०४.२०२१.
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आहे. अभयारण्य व्यवतथापनाने या वाघावर लक्ष ठे वण्यासाठी
सात चमू नेमले आहेत.
गौताळा पररसरातील वाघ १९४० नांतर नाहीसे िाले.
दरम्यान, नबबट्याांची सांख्या वाढली असनू इथे सध्या २५ नबबटे
असल्याचे नवभागीय वनानधकाऱ्याांनी साांनगतले.

इथे कोणी आजारी पडल्यास २५ नकमी अांतरापयांत पाळणा
अथवा डोलीत घालून न्यावे लागते.
अभयारण्य पररसरातील अनेक गावे, वाड्या,
वतत्याांचे साांगली, कोल्हापरू नजल्याांत पनवासन करण्यात आले.
मात्र, पाटण तालक्यातील तीन गावाांचेच पनवासन रखडले आहे.
त्यामळे या गावानां ी पन्हा आदां ोलन पकारले. गेल्या नवधानसभा
व लोकसभा ननवडणकीवर बनहष्कार टाकूनदेखील त्याांची
पनवासनाची कामे रखडलेलीच रानहल्याने पन्हा २५
जानेवारीपासनू ननर्ेध आदां ोलन पकारले होते.

सूत्र – ‘In a first since 1940, Tiger seen in
Maharashtra’s Guatala Autramghat sanctuary’,
www.hindustantimes.com, २०.०३.२०२१.

चांदोली अभयारण्य
चादं ोली अभयारण्यातील पनु वासन रखडलेल्या गावाच
ं े
आंदोलन तात्पुरते स्थक्षगत
चाांदोली अभयारण्यातील मळे , कोळणे, पाथरपांज या सातारा,
सागां ली, रत्नानगरी या तीन नजल्याांच्या सीमेवरील गावाांच्या
पनवासनाबाबत नदरांगाईनवरोधात ‘आता रडायचां नाही तर
लढायचां’ या आांदोलनाची प्रर्ासनाने दखल घेतली आहे.
र्ासकीय अनधकाऱ्यानां ी कामाचा आनण आदां ोलनकत्याांच्या
मागण्याांचा जलद गतीने व गाांभीयााने नवचार करू, हे आश्वासन
नदल्यामळे ग्रामतथाांनी आांदोलन तात्परते तथनगत के ले आहे.
१९८५ मध्ये चाांदोलीला अभयारण्याचा दजाा
नमळाला. त्यानांतर २००४ मध्ये ते राष्ट्रीय उद्यान म्हणनू घोनर्त
करण्यात आले व २०१० मध्ये कोयना व चाांदोली नमळून
सयाद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणनू नवर्ेर् दजाा प्राप्त िाला. मात्र,
अभयारण्य िाल्यानतां र ३५ वर्े उलटल्यानतां रही पनवासन
प्रनक्रयेतील नदरांगाईने ग्रामतथ त्रतत आहेत. सरकारी पनवासन
प्रतताव आनण आांदोलकाांच्या मागण्याांमध्ये मोठी तर्ावत
असल्याने त्यानां ी आदां ोलन पकारले.
पाटण तालक्यातील २,५०० लोकसांख्या असलेल्या
या गावाांना रनहवास दाखला नमळनवण्यासाठी एक आठवडा
लागतो. हे लोक आपल्या पावसाळी र्ेतीत भात आनण
नाचणीची नपके घेतात व रोजगारासाठी बाहेर जातात.
वन्यप्राण्याांना मक्त सांचार करता यावा यासाठी र्ेतकऱ्याांवर वन
खात्याची बांधने आहेत. र्ासकीय नवकासकामे राबवण्यास बांदी
आहे. ग्रामपांचायत आहे, परांत मल
ू भतू सेवा नाहीत. पांचायत
सनमती, नजल्हा पररर्देच्या योजना नमळत नाहीत. घरकल
योजनाांचा लाभ नमळत नाही. पवू ी नतसरीपयांत र्ाळा होती.
आता आठवीपयांत आहे, मात्र ती नर्क्षकाांच्या मजीनसार भरते.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

सत्रू - नवश्वास पवार. ‘चादां ोली अभयारण्यातील गावाचां ा
पनवासनासाठी प्रदीघा सांघर्ा’, www.loksatta.com,
०४.०२.२०२१.

क्षटपेश्वर अभयारण्य
पयाटनाचे क्षनयम मोडिारे क्षटपेश्वर अभयारण्यातील
वाहनचालक व मागादशाक क्षनलंक्षबत
नटपेश्वर अभयारण्यात पयाटनादरम्यान ननयम मोडून वाघाचा रतता
अडवणारे वाहनचालक आनण त्यातील मागादर्ाकाांना ननलांनबत
करण्यात आले आहे.
पयाटकाांना घेऊन २८ जानेवारी रोजी तीन नजप्पसी
वाहनाांनी नटपेश्वर अभयारण्यात प्रवेर् के ला. पैकी एक वाहन उभे
असताना त्यापासून ५० मी अांतर राखण्याचा ननयम मोडून
दसऱ्या वाहनचालकाने आपले वाहन त्या वाहनाच्या जवळ उभे
के ले. तसेच, ननधााररत रतता सोडून बाजल
ू ा जगां लात वाहन नेले.
नतसऱ्या नजप्पसी चालकाने समोर वाघ नदसत असतानाही
त्यापासनू नकमान अांतराची मयाादा पाळली नाही आनण वाहन
वाघाजवळ नेले. म्हणनू नतन्ही वाहनाांचे चालक व मागादर्ाकानां ा
नवभागीय वनानधकाऱ्याांनी ननलांनबत के ले आहे.
सूत्र – ‘वाघाचा रतता अडनवणाऱ्या नजप्पसीचालकाांसह गाईडवर
ननलांबनाची कारवाई’, www.lokmat.com,
३०.०१.२०२१.
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ताडोबा अंधारी व्याघ्र िकल्प

वाहनातील सवाजण गांभीर जखमी होते. त्यामळे त्याांना तथाननक
खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
या अपघातामळे ताडोबा प्रकल्पातील वन्यजीवाांच्या
सरनक्षततेचा मद्दा पन्हा ऐरणीवर आला आहे. ताडोबा मागाावर
वन्यजीवाांचा वावर, मद्यधांद पयाटक व त्याांच्या वाहनाांचा
अनतवेग वन नवभागासाठी नचतां ेची बाब ठरत आहे.

कोरोनाचा िसार रोखण्यासाठी टाळे बंदीमुळे
ताडोबा अंधारीतील पयाटन बदं

सूत्र - रवींद्र जनारकर. ‘ताडोबा: भरधाव कारच्या धडके त
नबबट्याचा मृत्यू’, www.loksatta.com, २५.०३.२०२१.

ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पात दरवर्ी कोट्यवधीचा महसल
ू
पयाटनातून गोळा होतो. पयाटक मागादर्ाक, वाहनचालक याांचा
उदरननवााह पयाटनावर अवलांबून आहे. मात्र, गेल्या वर्ी
टाळेबदां ीमळे पयाटनाचा हगां ाम ररकामा गेल्यानतां र यावर्ीही ऐन
हगां ामात टाळेबांदी िाली आहे. त्यामळे सलग दसऱ्या वर्ी
कोट्यवधीचा र्टका बसणार आहे.
जांगल पयाटनासाठी पयाटकाांनी ऑनलाईन नोंदणी
के ली आहे. अर्ा पयाटकाांना त्याांचे पैसे परत करण्यात येणार
आहेत. ताडोबा अांधारी व्याघ्रप्रकल्पाने त्यासाठी हेल्पलाईन
सरू के ली आहे. १५ एनप्रलपासनू जांगल पयाटन थाांबणार असून
सरकारच्या पढील आदेर्ापयांत ते बदां च राहणार आहे.
नवदभाातील इतर व्याघ्र प्रकल्प आनण
अभयारण्याांनाही ही बांदी लागू आहे.
सत्रू – ‘नवदभाातील जगां ल पयाटन बदां ’, www.loksatta.com,

ताडोबा अंधारी आक्षि आवी िेत्रात दोन वाघाच
ं ा मत्ृ यू
चांद्रपरू नजल्यातील ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मोहली
बर्र वनपररक्षेत्रात अजानी गावालगत र्ेतात वाघ मृतावतथेत
आढळला. वधाा नजल्यातील आवी वनपररक्षेत्रात ब्राह्मणवाडी
बर्र पररसरातही वाघीण मृतावतथेत आढळून आली. र्े ब्रवारी
मनहन्याच्या सरुवातीला हे व्याघ्रमृत्यू िाले. ताडोब्यातील
वाघाचा मृत्यू दोन वाघाांच्या िांजीत आनण ब्राह्मणवाडी इथे
वानघणीचा नैसनगाक मृत्यू िाल्याचे समोर आले आहे.
ताडोब्यातील घटनेत मृत्यू िालेला वाघ तीन वर्ाांचा
नर असून त्याचे सवा अवयव र्ाबूत असल्याची मानहती
प्रकल्पाच्या वररष्ठ अनधकाऱ्यानां ी नदली. भानसनखडां ी इथे वाघाचे
र्वनवच्छे दन करण्यात आले. मृत वाघाच्या मानेवर, तोंडावर,
पाठीवर व पाठीमागील डाव्या पायावर जखमेचे व्रण नदसून आले
आहेत. वाघाचा मृत्यू हा दोन वाघाच्ां या िजां ीत िाल्याचे तपष्ट
िाले आहे.
आवी वनपररक्षेत्रातील घटनेत वाघीण नजथे
मृतावतथेत आढळली त्या पररसरात दरू पयांत कठलेही जनावर
नदसनू आले नाही. यानर्वाय तारे चे कां पण अथवा र्ेतदेखील
जवळ नव्हते. गावापासनू तीन नकलोमीटर लाांब असलेल्या
जांगल नर्वारात वानघणीचा मृतदेह आढळला. वानघणीचे
र्वनवच्छे दन करण्यात आले. नतचे वय पाचसहा वर्े असावे
असा अांदाज आहे. नतचा नैसनगाक मृत्यू िाला असावा, अर्ी
र्क्यता नजल्हा वनपररक्षेत्र अनधकाऱ्याांनी व्यक्त के ली.

१५.०४.२०२१.

वाहनाच्या धडके त ताडोबा अंधारी व्याघ्र िकल्पातील
क्षबबट्याचा मृत्यू; वाहनचालक मद्यधुंद अवस्थेत
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कक्ष क्रमाांक १८४ मध्ये
मोहली-पद्मापरू मागाावर २४ माचा रोजी रात्री साडेनऊच्या
समारास एका भरधाव कारच्या धडके त नबबट्याचा मृत्यू िाला.
गततीवरील वनकमाचाऱ्याांना कक्ष क्रमाांक १८४ मध्ये
नर नबबट्या मृतावतथेत आढळून आला व या नठकाणापासनू
जवळच एका चारचाकी वाहनाचा अपघात िाल्याचेही नदसनू
आले. अपघातग्रतत वाहनाची तपासणी के ली असता,
वाहनाच्या समोरील चाकावां र आनण बोनेटवर नबबट्याचे के स
आढळले. नर्वाय, वाहनचालक मद्यधांद अवतथेत होता. या
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

सूत्र – ‘दोन वाघ मृतावतथेत आढळले’,
maharashtratimes.com, १०.०२.२०२१.
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तुंगारेश्वर अभयारण्य

वनमजराांचा होरपळून मृत्यू िाला व दोन वनमजरू गांभीर जखमी
िाले.
वणवा नविवण्यासाठी वापरण्यात येणारे ‘र्ायर
ब्लोअर’ र्टल्यामळे ही घटना घडल्याचे प्रत्यक्षदर्ी
वनमजराांचे म्हणणे आहे. वन नवभागात गेल्या काही वर्ाांपासनू
वणवा नविवण्यासाठी ‘र्ायर ब्लोअर’चा वापर के ला जातो.
हगां ामी वनमजरू या उपकरणाच्या सहाय्याने वणवा
नविवण्यासाठी जातात, पण हे उपकरण हाताळण्याचे प्रनर्क्षण
त्यानां ा नदले जात नाही.
नवेगाव नागनिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील
आग नविवायला गेलेल्या वनमजराांना हे उपकरण हाताळण्याचे
प्रनर्क्षण नदले नव्हते, त्यानां ा नवमा सरक्षा कवचही नदले नव्हते.
आगीची िळ बसू नये याकरता त्याांना गणवेर्ही नदला नव्हता.
४०६ रुपये रोजांदारीवर हे हगां ामी वनमजरू काम करत होते. हे
उपकरण हाताळण्याचा कोणताही अनभव नसताना पाठीवर
‘र्ायर ब्लोअर’ घेऊन ते वणवा नविवण्यासाठी गेले. या
उपकरणात पेट्रोल नकांवा नडिेलचा वापर होतो आनण
आगीच्या सांपकाात आल्यामळे ते र्टले. मात्र, प्रकल्प
प्रर्ासनाने ही बाब नाकारली आहे.
मृत मजराांच्या वारसाांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयाांची
मदत व जखमी वनमजराांच्या उपचाराचा खचा राज्य सरकार
करणार आहे. या खेरीज, दोन तवयांसेवी सतां थाांनीही आनथाक
मदत जाहीर के ली आहे.

सतत लागिाऱ्या आगींमुळे तगुं ारेश्वर अभयारण्यासह
भोवतालचे वन्यजीवन धोक्यात

वसई पूवेकडील भागात जांगलपट्ट्याला एकापाठोपाठ एक आगी
लागण्याचे प्रकार गेल्या काही नदवसाांपासनू सरू आहेत. यातील
काही भाग तांगारे श्वर अभयारण्यात येतो तर काही भाग माांडवी
वनपररक्षेत्रात येतो.
१२ माचा रोजी रात्री वसई पवू ेतील सातीवली
नखांडीतील जांगलपट्ट्याला भीर्ण आग लागली. तत्पवू ी ९ माचा
रोजी तांगारे श्वर अभयारण्यातील नागले ते पाये इथल्या डोंगराला
आग लागली होती. ती घटना ताजी असताना तीनच नदवसानां ी
सातीवली इथे जांगलाला आग लागली. जांगलात सकलेले गवत
असल्याने आग वेगाने पसरत होती. नागररकाांनी वसई नवरार
महानगरपानलके च्या अनग्नर्मन दलाला याची मानहती नदली.
मानहती नमळताच अनग्नर्मन दलाने घटनातथळी धाव घेत
आगीवर ननयांत्रण नमळनवण्याचे काम सरू के ले. परांत आगीची
भीर्णता अनधक असल्याने मोठ्या प्रमाणात जांगलपट्टा आगीत
जळून खाक िाला.
सातत्याने लागणाऱ्या आगीच्या घटनाांमळे नर्कारी
करण्यासाठी अर्ा प्रकारच्या आगी लावल्या जात असल्याची
र्क
ां ा असल्याचे वृत्ात म्हटले आहे.

सूत्र - ‘तीन वनमजराांचा मृत्यू’, www.loksatta.com,
१०.०४.२०२१.

रेल्वेच्या धडके त नागक्षझरा अभयारण्यातील
वाघाचा मृत्यू
गोंनदया-चांद्रपरू रे ल्वेमागाावर गराडा गावाजवळ मालगाडीची
धडक बसल्याने नागनिरा अभयारण्यातील १२ ते १५
मनहन्याांच्या नर वाघाचा मृत्यू िाला. ८ माचा रोजी हा अपघात
िाला.
मृत वाघाचा पढचा उजवा पाय तटल्याचे नदसनू
आले. अपघात तथळी हा पाय सापडला नव्हता. मात्र, प्रनर्नक्षत
कत्रयाच्ां या साहाय्याने वन नवभागाने तपास करून दोन रे ल्वे
कमाचाऱ्याांना ताब्यात घेतले. या दोघाांकडे मृत वाघाचा
कापलेला पाय नमळाला.

सूत्र - ‘सातीवली नखांडीतील जांगलाला भीर्ण आग’,
www.loksatta.com, १३.०३.२०२१.

नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र िकल्प
नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र िकल्पात विवा क्षवझवताना
तीन वनमजुरांचा मृत्यू, दोन जखमी
नवेगाव नागनिरा व्याघ्र प्रकल्पातील नागनिरा व नपटेिरी
वनपररक्षेत्रात ९ एनप्रल रोजी लागलेल्या आगीत तीन हगां ामी
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

७
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पेंच व्याघ्र िकल्प

मृत वाघ टी-१४ या वानघणीच्या बछड्याांपैकी हा
एक होता. टी-१४ वानघणीने गेल्या दोन-तीन वर्ाांपासनू या
भागात हद्द प्रतथानपत के ली आहे.
गोंनदया-चांद्रपरू रे ल्वेमागा अभयारण्याच्या लगत
असल्याने वन्यजीवाांचा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वावर
असतो. तरीदेखील वन्यजीव नवभाग, वन नवभाग व रे ल्वेकडून
इथे कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

क्षपंजऱ्यातून पेंच व्याघ्र िकल्पात सोडलेल्या
वाक्षघिीचा मृत्यू
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खल्या नपांजऱ्यातून नैसनगाक अनधवासात
सोडलेल्या आनण दसऱ्या वानघणीर्ी िालेल्या लढाईत जखमी
िाल्यानांतर पन्हा नपांजऱ्यात घेतलेल्या वानघणीचा १३ माचा रोजी
मृत्यू िाला.
अवनी वानघणीला ठार के ल्यानतां र नतच्या मादी
बछड्याला पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खल्या नपजां ऱ्यात ठे वण्यात
आले होते. या बछड्याला नर्कारीसाठी प्रनर्नक्षत करून मोठे
िाल्यानांतर जांगलात सोडण्याचा ननणाय घेण्यात आला होता.
त्यानसार ५ माचा रोजी रे नडओ कॉलर लावनू पेंच व्याघ्र प्रकल्पात
नतला सोडण्यात आले. मात्र दसऱ्या वानघणीर्ी अनधवासाच्या
लढाईत ती जखमी िाली. नतच्या उजव्या पायाला जखम
िाल्याने पन्हा नपांजऱ्यात घेण्यात आले.
नत्रतलमाांगी इथे नतच्यावर एका बांनदतत नपांजऱ्यात
पर्वैद्यकाांच्या देखरे खीखाली उपचार सरू होते. मात्र, १३ माचा
रोजी सायांकाळी मादी बछड्याची तब्येत खालावल्याने नतला
गोरे वाडा येथे हलवण्याचा ननणाय घेण्यात आला. त्या दृष्टीने
हालचाली सरू िाल्या. दरम्यान रात्री १० वाजताच्या समारास
नतचा मृत्यू िाला, अर्ी मानहती पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र
सांचालकाांनी नदली.
सूत्र – ‘पेंच व्याघ्र प्रकल्पात नैसनगाक अनधवासात सोडलेल्या

सूत्र – मनेश्वर ककडे. ‘मृत वाघाचा बेपत्ा िालेला पाय सापडला,
दोन रे ल्वे कमाचाऱ्यानां ा अटक’, www.esakal.com,
१०.०३.२०२१.
नववेक देर्पाांडे. ‘Maharashtra: Sub-adult male tiger
found dead on railway track passing through
Navegaon-Nagzira Reserve’,
www.indianexpress.com, ०९.०३.२०२१.
‘रे ल्वेने नदलेल्या धडके त वानघणीच्या बछड् याचा मृत्यू’,
www.loksatta.com, ०८.०३.२०२१.

नांदुरमधमेश्वर अभयारण्य
पिीगिनेत नांदुरमधमेश्वर अभयारण्यात
दहा हजारांहून अक्षधक पक्षयांची नोंद

वानघणीचा मृत्यू’, www.loksatta.com, १४.०३.२०२१.

मेळघाट व्याघ्र िकल्प
नादां रमधमेश्वर पक्षी अभयारण्यात यदां ा माचाअखेरीस िालेल्या
पक्षीगणनेत १०,३४७ पक्षी नदसनू आले. वनानधकारी-कमाचारी,
तथाननक मागादर्ाक, पक्षीनमत्र, वन्यजीव अभ्यासक, तवयांसेवक
याांच्या मदतीने ही गणना पणू ा करण्यात आली.
चापडगाव, माांजरगाव, खानगावथडी, मधमेश्वर
गोदावरी नदीपात्र, कोठरे , करुडगाव, काथरगाव अर्ा सात
नठकाणी पक्षीननरीक्षण करण्यात आले. एकूण ५७ प्रजातींचे
९,२८५ पाणपक्षी आनण १,०६२ िाडाांवरील, गवताळ
भागातील पक्षी याप्रमाणे १० हजार ३४७ पक्षयाांची नोंद
करण्यात आली.

उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच मेळघाटात तीव्र पािीटंचाई
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात पाण्याचे नैसनगाक स्रोत आटले आहेत
व त्याचबरोबर कृ नत्रम पाणवठे ही कोरडे पडले आहेत त्यामळे
तीव्र पाणीटांचाई ननमााण िाली आहे. पाण्याच्या र्ोधात भटकांती
करणाऱ्या एका नीलगायीचा २३ माचा रोजी मृत्यू िाल्याचे
नदसनू आले आहे.
नसपना व गडगा या नद्या आनण त्याांना येऊन नमळणारे
लहानमोठे ओहोळ मेळघाटातील जलवानहन्या म्हणून
ओळखले जातात. मात्र या नदीनाल्यामां ध्ये पाणी अडवण्याची
कोणतीही उपाययोजना के लेली नाही. हतरू, रायपरू , चौराकां ड,

सूत्र – ‘नाांदरमधमेश्वरात १० हजारपेक्षा अनधक पक्षयाांची नोंद’,
www.loksatta.com, ०२.०४.२०२१.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २
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हररसाल व ढाकणा क्षेत्रात पाण्याअभावी दरवर्ी भीर्ण टांचाई
ननमााण होते.
पाणीटांचाईवर मात करण्यासाठी इथे ननयोजनाची
गरज आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून वाहणाऱ्या नद्यानाल्याांचे पाणी
जांगलातच अडवण्याचे ननयोजन करावे व पाणीटांचाईवर मागा
काढावा, अर्ी वन्यजीवप्रेमींची मागणी आहे. र्ासनाच्या
रोजगार नननमाती योजना व पाण्याचे ननयोजन याांची साांगड घालून
इथल्या तथाननक जनतेला रोजगाराच्या सांधीही नमळवनू देता
येतील, असाही नवचार वन्यजीवप्रेमींनी माडां ला आहे.

कमाचारीच कायारत असून वनरक्षकाांची पदे मोठ्या प्रमाणावर
ररक्त आहेत. सध्या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात नवभागीय
वनानधकाऱ्याचे एक पद ररक्त आहे. साहाय्यक वनसांरक्षकाांची
पाच पदे ररक्त आहेत. याांसह वनक्षेत्रपालाांची सहा अर्ी वगा-१
आनण २ च्या अनधकाऱ्याांची एकूण १२ पदे अजनू ही भरली
गेलेली नाहीत. दसरीकडे, वनपालाच
ां ी ३४, वनरक्षकाच
ां ी ५१,
वनननरीक्षकाांची पाच अर्ी वगा-३ मधील १२७ पदे ररक्त आहेत.
वगा-४ मधील ३४ पदाांवर गेल्या अनेक वर्ाांत ननयक्या िालेल्या
नाहीत.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा डोंगराळ आनण दगाम
भागात पसरलेला असल्याने इथल्या ननयतक्षेत्राांची पनरा चना
के ली जावी, अर्ी मागणी अनेक वर्ाांपासनू होत आहे. या
नठकाणी काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याांसाठी चाांगल्या ननवासाच्या
सोयी, वणवा ननयांत्रण व नर्कार रोखण्यासाठी आधननक साधने
परवली जावीत, अर्ीही कमाचारी सांघटनाांची मागणी आहे. पण,
याबाबतीत र्ारर्ा हालचाली िालेल्या नाहीत. मेळघाट म्हणजे
नर्क्षा समजनू अनधकारी आनण कमाचारीही या भागात सेवा
देण्यास सहजासहजी तयार होत नाहीत. कामाच्या नठकाणी
असलेली असरनक्षतता, कायाक्षेत्राचा मोठा नवततार,
जबाबदारीचे मोठे ओिे यामळे कामाचा ताण वाढल्याचे
कमाचारी साांगतात.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीतील गावाच्ां या
पनवासनाची प्रनक्रया गेल्या अनेक वर्ाांपासनू सरू आहे. प्रत्यक्ष
पनवासनाचे काम हे महसल
ू नवभागाचे. पण ते लक्ष देत नाहीत
म्हणनू मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनधकाऱ्यानां ीच सवा
जबाबदारी नर्रावर घेतल्याने वनानधकाऱ्याांवर त्याचाही ताण
असल्याचे वृत्ात नमदू के ले आहे.

सत्रू – राज इगां ळे. ‘नैसनगाक स्रोत आटले, कृ नत्रम पाणवठे िाले
कोरडे; मेळघाटात पाणीटांचाईच्या िळा’,
www.esakal.com, ३१.०३.२०२१.

विव्यात मेळघाट व्याघ्र िकल्पातील
जवळपास ४० हेक्टर जगं ल भस्मसात

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात खोंगडा मांडळाांतगात येणाऱ्या चार
वनखांडाांत लागलेल्या आगीत ३०-४० हेक्टर जांगल जळून खाक
िाल्याचा प्राथनमक अदां ाज आहे.
वनखांड ९४२, ९४३, ९४९, ९५० मध्ये माचा
अखेरीस वणवा पेटला. मोहर्ले वेचण्यासाठी लावलेली आग
जांगलात पसरून हा वणवा पेटल्याची र्क्यता वृत्ात व्यक्त के ली
आहे. जामली व नचखलदरा वनपररक्षेत्रातील वनकमाचाऱ्याांनी
रात्रभर प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. तरीदेखील या
आगीत जवळपास ४० हेक्टर जांगल जळाल्याचा अांदाज आहे.

सूत्र - मोहन अटाळकर. ‘मेळघाटात वन कमाचाऱ्याांवर ताण’,
www.loksatta.com, ३१.०३.२०२१.

सूत्र – मोहन गायन. ‘मेळघाटातील जगां लाला आग, तीस
हेक्टर सेक्टर जळून खाक’, www.esakal.com,
३१.०३.२०२१.

वनिेत्रपाल आत्महत्या िकरिी उपवनसंरिकासह
मेळघाट िकल्पाचे िेत्र संचालक क्षनलक्षं बत
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाांतगात गगामल वन्यजीव नवभागातील
हररसाल वनपररक्षेत्राच्या वनक्षेत्रपाल दीपाली चव्हाण याांनी माचा
अखेरीस आत्महत्या के ली. या प्रकरणी उपवनसरां क्षक नवनोद
नर्वकमार याांना अमरावती पोनलसाांनी नागपरातून अटक के ली.
मृत्यूपवू ा पत्रात चव्हाण याांनी नर्वकमार याांच्या त्रासाला कांटाळून

अपुऱ्या मनुष्ट्यबळामुळे मेळघाट व्याघ्र िकल्पातील
कमाचाऱ्यांवर ताि
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात उपवनसांरक्षकापासनू ते वनरक्षकापयांत
एकूण १२२८ पदे मांजरू असताना सद्यनतथतीत १,०५५
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २
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आत्महत्या करत असल्याचा उल्लेख के ला आहे. चव्हाण
याांच्या आत्महत्येची सखोल चौकर्ी करण्याची मागणी
महाराष्ट्र रें जर र्ॉरे तट असोनसएर्नसह नवनवध सांघटनाांनी के ली
आहे.
नर्वकमार याच्यावर सदोर् मनष्यवधाचा गन्हा
दाखल करण्याची मागणी चव्हाण याांचे पती राजेर् मोनहते यानां ी
के ली आहे. नर्वकमार दीपालीला प्रचांड त्रास द्यायचे. ती
वारांवार माझ्याकडे साांगायची; पण नतची दखल वररष्ठ अनधकारी
घेत नव्हते. नतच्यावर अनसनू चत जाती/ अनसनू चत जमातींवरील
अत्याचार प्रनतबधां कायद्यातां गात खोटा गन्हाही दाखल करण्यात
आला होता, असे राजेर् मोनहते याांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, नर्वकमार याांना र्ासनाने तात्काळ
ननलनां बत के ले; तर मेळघाट प्रकल्पाचे क्षेत्र सचां ालक श्रीननवास
रे ड्डी याांची नागपरू मख्यालयात बदली करण्यात आली होती.
मात्र, ३० माचाच्या वृत्ानसार, त्याांनाही ननलांनबत करण्यात आले
आहे.

तीन वर्ाांत मृत वाघ सापडल्याची मेळघाटातील
पाचवी घटना; सीबीआय चौकशीची मागिी
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात २० जानेवारी रोजी पहाटे गततीदरम्यान
वनकमाचाऱ्याांना नर वाघाचा मृतदेह आढळला होता, त्या
वाघाचा मृत्यू त्या आधी पाचसहा नदवसाांपवू ी िाल्याचे
प्राथनमक र्वनवच्छे दनात तपष्ट िाले आहे. नसपना वन्यजीव
नवभागाांतगात रायपरू वन पररक्षेत्रातील माडीिडप ननयतक्षेत्रात हा
मृतदेह नदसनू आला होता. तो कजलेल्या अवतथेत होता.
र्वनवच्छे दनानांतर डॉक्टराच्ां या चमनू े आवश्यक नमने पढील
तपासणीसाठी अमरावती व हैदराबाद इथल्या प्रयोगर्ाळाांमध्ये
पाठनवले आहेत.
दरम्यान, मेळघाटातील वाघाच्ां या मृत्यूच्या घटनाच
ां ी
कें द्रीय तपास सांतथे (सीबीआय) कडून चौकर्ी के ली जावी,
अर्ी मागणी वन्यजीवप्रेमींनी के ली आहे. माडीिडपमधील
घटनेसह अर्ा घटना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या तीन वर्ाांत
पाच वेळा घडल्या आहेत.
एनप्रल २०१८ मध्ये ढाकणा वन पररक्षेत्रातील भाांडूम
ननयतक्षेत्रात कपूरखेडा नाला इथे मृत्यूनांतर नऊ नदवसाांनी
वाघाचा मृतदेह आढळला होता. जानेवारी २०१९ मध्ये
नचखलदरा वन पररक्षेत्रातील मोथा पररसरात वाघाचा मृतदेह
त्याच्या मृत्यूनांतर १५ नदवसाांनी आढळून आला होता. आकोट
वन पररक्षेत्रातील जीतापरू ननयतक्षेत्रात टी-३५ वानघणीचा मृतदेह
नतच्या मृत्यूनांतर सहा नदवसाांनी ३ माचा २०१९ रोजी आढळला
होता. एनप्रल २०२० मध्ये अांबाबरवामधील टी-२३ वाघाचा
मृतदेह त्याच्या मृत्यनू तां र १५ नदवसाांनी राज्याच्या सीमेपलीकडे
मध्य प्रदेर्ाच्या हद्दीतील जांगलात आढळला होता.
ओळख पटलेल्या मृत वाघाांच्या र्रीरातील नमने
चाचण्याांसाठी प्रयोगर्ाळाांमध्ये पाठवले जातात. मात्र, त्यानांतर
ही प्रकरणे कागदोपत्री बांद होतात. त्याांचे पढे काहीच होत नाही.
मेळघाट प्रकल्पात २०१८ मध्ये उघडकीस आलेल्या
एका नर्कारीच्या गन्यातील आरोपींनी २०१७-१८ या वर्ाांत
चार वाघ आनण एका नबबट्याची नर्कार के ल्याची कबली
नदली. मात्र, या प्रकरणी पढे चौकर्ी िाली नाही.
व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या प्रादेनर्क वन
नवभागाच्या जगां लातही वाघ आहेत. मात्र, या वाघानां ा ओळख
नाही. मोथा व माडीिडप प्रकरणातील वाघ असे नबनओळखीचे

सूत्र - ‘वन अनधकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात एम
एस रे ड्डी ननलांनबत!’, www.loksatta.com,
३०.०३.२०२१.
‘वररष्ठाच्या छळाला कांटाळून मनहला वनानधकाऱ्याची
आत्महत्या!’, www.loksatta.com, २७.०३.२०२१.

मेळघाटात ‘स्के ली थ्रश’ पक्षयाचे दशान;
छायाक्षचत्रासह पक्षहलीच नोंद
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पवू ा धारगड वनक्षेत्रामध्ये ‘नठपके दार
कततूर’ या पक्षयाची नोंद करण्यात आली आहे. या पक्षयाचे
इग्रां जी नाव ‘तके ली थ्रर्’ व र्ास्त्रीय नाव ‘िथू ेरा डॉमा’ असे
आहे.
अमरावती नवभागीय आयक्त कायाालयातील
अनधकाऱ्याांना मनोज नबांड या पक्षीननरीक्षकासह ७ माचा रोजी
मेळघाटात भ्रमतां ी करताना हा पक्षी आढळून आला. ईबडा सांकेततथळावर उपलब्ध असलेल्या मानहतीनसार, या
पक्षयाची छायानचत्रासह खात्रीर्ीर अर्ी महाराष्ट्रातील ही
पनहलीच नोंद ठरल्याचा दावा पक्षीननरीक्षकाांनी के ला आहे.
सूत्र - ‘‘नठपके दार कततूर’ पक्षयाची महाराष्ट्रात प्रथमच नोंद’,
www.loksatta.com, ०९.०३.२०२१.
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आहेत. अर्ा प्रकरणाांचे पढे काय असे प्रश्न उपनतथत िाले
आहेत. त्यामळे मेळघाटातील वाघाांच्या मृत्यू प्रकरणाांची
चौकर्ी सीबीआयकडे सोपवण्यात यावी, अर्ी
वन्यजीवप्रेमींची मागणी आहे.

काय कारवाई के ली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेर् नदले
होते.
या वर्ी जानेवारी अखेरीस िालेल्या सनावणीत
२०१५ च्या आदेर्ाकडे लक्ष वेधत पाहणीचा आनण कारवाईचा
अहवाल अद्याप का सादर करण्यात आलेला नाही, अर्ी
नवचारणा न्यायालयाने सरकारी वनकलाक
ां डे के ली. तसेच
सरकारच्या भनू मके नवर्यी नाराजी व्यक्त के ली. अनतक्रमण
करणाऱ्याांचे पनवासन करण्यासाठी सरकार राखीव जागेचे
आरक्षण बदलते. पण पनवानसत अनतक्रनमत त्याांना नदलेली घरे
नवकून पन्हा दसरीकडे सरकारी जागेवर अनतक्रमण करतात.
पन्हा सरकार त्याांचे पनवासन करते, हे सरूच आहे.
नर्वाय या पात्र अनतक्रनमताांकडून घरे खरे दी
करणाऱ्याांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्याांच्यावरही कारवाई न
करण्याचा ननणाय सरकारने घेतला. अनतक्रमण करणाऱ्याांना
सरकारकडून अनतररक्त बक्षीस नमळते, तर कायद्याचे पालन
करणाऱ्याांना घर खरे दी करणे नदव्य होऊन बसते, अर्ी टीप्पपणी
न्यायालयाने के ली.
तसेच आतापयांत नकती अनतक्रनमत पनवानसताांनी
िोप योजनेअतां गात उपलब्ध घरे नवकली, त्याच्ां यावर काय
कारवाई के ली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेर्
न्यायालयाने िोप प्रानधकरणाच्या मख्य कायाकारी
अनधकाऱ्यानां ा नदले.
सूत्र - ‘सरकार अनतक्रमण करणाऱ्याांच्याच बाजूने’,

सूत्र – अननल कडू. ‘मेळघाटातील वाघाांची सरक्षा दलानक्षत,
सीबीआय चौकर्ी का नाही?’, www.lokmat.com,
२८.०१.२०२१.
‘मेळघाटातील त्या वाघाचा मृत्यू पाच नदवसापां ूवीचा;
अहवालात तपष्ट’, www.lokmat.com, २५.०१.२०२१.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
सज
ं य गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील
पनु वासन िकरिी न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे

सजां य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अनतक्रनमताांचे चाांनदवली
इथे पनवासन करण्यात आले होते मात्र, िोपडपट्टी पनवासन
(िोप) योजनेअांतगात नदलेली घरे त्याांनी नवकल्याची गांभीर
दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. हा प्रकार उघड होऊन सहा वर्े
उलटल्यावरही काहीच कारवाई न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या
भनू मके वर न्यायालयाने प्रश्ननचन्ह उपनतथत के ले.
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अनतक्रनमताांचे
चाांनदवली इथे पनवासन करताना त्याांच्याकडून सात हजार रुपये
घेण्यात आले होते. तसेच १० वर्े त्यानां ा ही घरे नवकता येणार
नाहीत, अर्ी अट घालण्यात आली होती. त्यानांतरही त्याांनी ही
घरे नवकल्याची बाब ‘जननहत मांच’ या सांतथेने जननहत
यानचके द्वारे उच्च न्यायालयाच्या ननदर्ानास आणनू नदली होती.
या यानचके ची दखल घेत उच्च न्यायालयाने २०१५
मध्ये िोप प्रानधकरणाचे मख्य कायाकारी अनधकारी,
वनानधकारी आनण पोलीस याांनी सांयक्तपणे याप्रकरणी पाहणी
करून पनवानसताांपैकी नकती जणाांनी घरे नवकली, त्याांच्यावर
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राज्यस्तरीय बातम्या
राज्यात यदं ा तीन मक्षहन्यांत ११ वाघांचा; तर देशात ३९
वाघाच
ं ा मत्ृ यू
भारतात २०२१ च्या सरुवातीला तीन मनहन्यातील वाघाांच्या
एकूण मृत्यूांपैकी सवाानधक ६४ टक्के मृत्यू मध्य भारतात िाले
आहेत. यातील ४१ टक्के मृत्यू हे एकट्या महाराष्ट्रात; तर २३
टक्के मृत्यू मध्य प्रदेर्ातील आहेत.
‘क्लॉ’ या सांतथेकडून दरवर्ी सांपूणा भारतातील
वाघाांच्या मृत्यूची आकडेवारी नदली जाते. या आकडेवारीनसार,
दर दोन नदवसात एक वाघ मृत्यमखी पडत आहे. यावर्ी पनहल्या
तीन मनहन्यातच सांपणू ा भारतात ३९ वाघ मृत्यमखी पडले.
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वर्ाननहाय महाराष्ट्रातील व्याघ्रमृत्यूांची आकडेवारी
वर्ा
व्याघ्रमृत्यू
२०१८
१९
२०१९
२२
२०२०
१६
२०२१ (२३ माचापयांत)
११

देर्ात दर चार वर्ाांनी होणाऱ्या व्याघ्रगणनेत वाघाांची
सांख्या वेगाने वाढत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र,
त्याचवेळी गेल्या तीन वर्ाांतील वाघाांच्या मृत्यूची आकडेवारीही
नततकीच मोठी आहे. २०१८ पासनू आतापयांत भारतात ३०३
वाघ मृत्यमखी पडले आहेत. यातील सवाानधक ८८ मृत्यू मध्य
प्रदेर्ात, ५५ मृत्यू महाराष्ट्रात तर ३९ मृत्यू कनााटकात िाले
आहेत.

सूत्र – ‘भारतात सवाानधक ४१ टक्के वाघाांचे मृत्यू महाराष्ट्रात’,
www.loksatta.com, २६.०३.२०२१.
राजेर् रामपूरकर. ‘धक्कादायक! अनधवासाच्या लढाईत
सांपताहेत वाघ, तीन मनहन्याांत ११ वाघाांचा मृत्यू’,
www.esakal.com, २३.०३.२०२१.
‘राज्यात दोन मनहन्याांत पाच वाघाांची नर्कार’,
www.loksatta.com, २३.०२.२०२१.

राज्यननहाय व्याघ्रमृत्यूांची टक्के वारी
राज्य
व्याघ्रमृत्यूची टक्के वारी
महाराष्ट्र
४१
मध्य प्रदेर्
२३
उत्राखांड
१३
उत्र प्रदेर्
१३
नबहार
३
के रळ
३
असम
३
कनााटक
३

राज्यात मािूस-वन्यजीव संघर्ाात
गेल्या चार वर्ाांत २१४ मािसे ठार
राज्यात गेल्या चार वर्ाांत वन्यप्राण्याांच्या हल्ल्यात २१४
माणसाांचा बळी गेला असनू या मानवी मृत्यूच्या
नकसानभरपाईपोटी वन नवभागाने तब्बल २६ कोटी चार लाख
रुपये नदले आहेत.
चार वर्ाांत वाघाच्या हल्ल्यात १०१ माणसे
मृत्यमखी पडली. त्यातील सवाानधक ३८ माणसाच
ां ा बळी
२०२० मध्ये गेला. १२ कोटी ३७ लाख रुपये वन खात्याने
नकसानभरपाईपोटी नदले. नबबट्याच्या हल्ल्यात ६४ माणसे
मृत्यमखी पडली. त्यातील सवाानधक ३२ माणसाांचा बळी
२०२० मध्येच गेला. वन खात्याने आठ कोटी ३० लाख रुपये
नकसानभरपाई नदली.
मानहती अनधकार कायाकते अभय कोलारकर याांनी
मानहती अनधकाराअांतगात नवचारलेल्या मानहतीत ही
आकडेवारी समोर आली आहे. या चार वर्ाांत २०२० हे वर्ा वन
खात्यासाठी सवाानधक अडचणीचे ठरले. कारण मानव-वन्यजीव
सघां र्ाांचा आलेख या वर्ाांत िपाट्याने वाढला आहे. वाघ आनण
नबबट्याचे सवाानधक हल्ले याच वर्ाात िाले. हा सांघर्ा
माणसाांसोबतच वन्यप्राण्याांसाठीही कदानकाळ ठरला आहे.
सघां र्ाातनू मानवी हल्ले िाले आनण गावकऱ्याच
ां ा दबाव वाढला
की खात्याकडून थेट त्याला पकडण्याचे, नाही तर गोळी घालून
ठार मारण्याचे आदेर् देण्यात येतात. मानवी मृत्यू िाला की
कटांनबयाांना नकसानभरपाई देण्यात येते. या दोन्ही प्रनक्रयेत
खात्याचीच नतजोरी ररकामी होत आहे, पण वन खात्याला हा

महाराष्ट्रात या तीन मनहन्यातां ११ वाघाचां ा मृत्यू
िाला आहे. राज्यातील वाघाांच्या एकूण मृत्यूांपैकी ५०
टक्क्याहून अनधक मृत्यू नर्कारीकडे अांगलीननदेर् करणारे
आहेत. प्रादेनर्क नवभागाअतां गातही वाघाच्ां या मृत्यचू ी प्रकरणे
समोर येत आहेत.
वाघाांच्या मृत्यूप्रकरणातील ५५ प्रकरणे नर्कारीची
आहेत. २७ प्रकरणाांत वाघाांचे अवयव सापडले असून १०५
प्रकरणाांची अजनू ही चौकर्ी सरू आहे.
महाराष्ट्रात नवीन वर्ााच्या पनहल्याच नदवर्ी उमरे ड
कऱ्हाांडला अभयारण्यात वानघणीचा गभाातील तीन बछड्याांसह
मृत्यू, २१ जानेवारीला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात वानघणीचा
मृत्यू, २७ जानेवारीला चांद्रपूर नजल्यातील भद्रावती वनक्षेत्रात
वाघाचा मृत्यू िाला.
र्े ब्रवारी मनहन्यातही वाघाच्ां या मृत्यूची दोन प्रकरणे
समोर आली. आठ र्े ब्रवारीला वधाा नजल्यात, नऊ र्े ब्रवारीला
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघाचा मृत्यू िाला.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील अवनीचा बछडा, उमरे ड
कऱ्हाांडला अभयारण्यातील दोन बछड्याांपाठोपाठ वधाा
नजल्यात के ळिरजवळ नाल्यात एका वाघाचा असे मृत्यू िाले
आहेत.
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सघां र्ा थाांबवण्यात अपयर् आले आहे. २०२० या एका वर्ाात
वाढलेल्या सांघर्ाांमळे पन्हा एकदा वन खात्याची कायार्ैली
चचेचा नवर्य ठरली आहे.
वर्ा
२०१७
२०१८
२०१९
२०२०

मृत्यू
५४
३३
३९
८८

वन्यप्राण्याांच्या हल्ल्यात होणारे मृत्यू सहसा
जानेवारीच्या र्ेवटच्या आठवड्यापासनू ते मे या कालावधीत
होतात. एकदा पावसाळा सरू िाला की वन्यप्राणी घनदाट
जांगलात असतात. एनप्रल व मे मनहन्यात सवाानधक मृत्यू होण्याचे
कारण म्हणजे ग्रामतथ जांगलात वनोपज गोळा करण्यासाठी
जातात. याच काळात तीव्र उन्हाळ्यामळे जगां लातील नैसनगाक
व कृ नत्रम पाणवठे कोरडे पडतात, प्राणी पाण्याच्या
र्ोधात गावात प्रवेर् करतात व माणसू -वन्यजीव सांघर्ााची
तीव्रता वाढते. आता मात्र कोरोना काळात बेरोजगारीमळे
वनोपज गोळा करण्यासाठी जांगलात गेलेल्याांच्या मृत्यूच्या
घटनाांमध्ये वाढ िाली आहे.
नजल्याच्या ग्रामीण भागातील दीड लाख मजरू
दरवर्ी नमरची तोडण्यासाठी लगतच्या आांध्रप्रदेर् व तेलांगणा या
दोन राज्यातां जातात. कोरोनाच्या साथीमळे या वर्ी बहुसांख्य
मजरू नमरची तोडण्यासाठी गेले नाहीत. रोजगाराच्या र्ोधात
असलेले हे मजरू दररोज जांगलात तेंदपू त्ा, मोहर्ले, टेंभरे , बाांबू
व िाडूचे गवत वेचण्यासाठी जातात.
सांपणू ा दारूबांदी असलेल्या या नजल्यात अवैध दारू
ततकरी होते. त्यात मोहर्लाच्या दारूची भर पडली आहे.
मोहर्लाची दारूनवक्री चार ते पाच पट वाढल्याने अनधकानधक
मोहर्ले वेचण्याच्या मोहात बहुसांख्य बेरोजगार जांगलात
जातात. लोकाच
ां ा जगां लातील वावर वाढल्याने माणसू -वन्यजीव
सांघर्ा अनधक तीव्र होत आहे. ताडोबा-अांधारी व्याघ्र
प्रकल्पाच्या बर्र िोनमध्ये मागील वर्ी मोहर्लाच्या दारूची
भट्टी चालवणाऱ्याांनी एक वाघीण व नतच्या दोन बछड्याच
ां ी
नर्कार के ली होती (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड १
अंक २).
चांद्रपरू नजल्यात ताडोबा, ताडोबा बर्र, चांद्रपरू ,
ब्रह्मपरी, मध्य चाांदा वन नवभाग, कन्हाळगाव अभयारण्यात वाघ
आहेत. दगाापरू , ऊजाानगर, वडगाांव, दाताळा, अष्टभजा या
र्हराला लागनू असलेल्या भागातदेखील वाघाांचा ननयनमत
वावर नदसनू येत आहे.

नुकसानभरपाई
चार कोटी ३२ लाख रुपये
तीन कोटी १२ लाख रुपये
पाच कोटी ८५ लाख रुपये
१२ कोटी ७५ लाख रुपये

दरम्यान, वधाा वन पररक्षेत्रात गेल्या पाच वर्ाांत वाघ,
नबबटे, अतवल आदी वन्यप्राण्याांच्या हल्ल्यात १० जण ठार
िाले असनू २०६ जणानां ा गांभीर इजा िाल्याचे नदसनू आले
आहे. वन नवभागाने १० मृताांच्या कटांबाांना एक कोटी ती लाख
रुपये तर जखमी िालेल्या २०६ जणाांना एक कोटी २२ लाख
३५ हजार रुपये नकसानभरपाईदाखल नदले आहेत.
सूत्र - ‘वन्यप्राण्याांच्या हल्ल्यात २१४ व्यक्तींचा बळी’,
www.loksatta.com, ११.०२.२०२१.
‘पाच वर्ाांत वधाा वन पररक्षेत्रात वन्यप्राण्याच्ां या हल्ल्यात १०
जणाांचा बळी’, www.lokmat.com, ०८.०२.२०२१.

चद्रं पूर क्षजल्यात गेल्या १४ मक्षहन्यांत
वाघ, क्षबबट्यांच्या हल्ल्यात ४० मािसांचा मृत्यू

चांद्रपरू नजल्यात टाळेबांदीच्या काळात माणसू -वन्यजीव सांघर्ा
अनधक तीव्र िाल्याचे नदसत आहे. गेल्या १४ मनहन्याांत
जांगलावर उपजीनवका असलेल्या ग्रामीण भागातील ४०
ग्रामतथाांचा वाघ व नबबट्याांच्या हल्ल्यात मृत्यू िाला आहे.
मृत्यमखी पडलेले सवा ग्रामतथ मोहर्ूल, तेंदपू त्ा, टेंभरे , बाबां ू
तथा िाडूसाठी लागणारे गवत आणण्यासाठी जांगलात गेले होते.
नजल्यात एकूण क्षेत्रर्ळाच्या ५० टक्के जांगल असनू
नजल्यातील ७५० ते ८०० गावे जगां लाला लागनू आहेत.
नजल्यात मागील दहा वर्ाांत दरवर्ी सरासरी २० ते २५ लोकाांचा
व्याघ्र हल्ल्यात मृत्यू िाला. मात्र कोरोना काळात अवघ्या १४
मनहन्यात ही सख्ां या ४० आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

सूत्र - रवींद्र जनारकर. ‘चांद्रपूरमध्ये नबबट् याांच्या हल्ल्याांत वाढ’,
www.loksatta.com, १६.०४.२०२१.
इग्रां जीतील वन्यजीवनवर्यक द्वैमानसक ‘प्रोटेक्टेड एररआ
अपडेट’चा १५० वा अक
ां प्रकानर्त. अांक हवा असल्यास
सांपका : marathipaupdate@gmail.com
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अवनी वाघीि िकरिात वनाक्षधकाऱ्यांवर कारवाईची
मागिी सवोच्च न्यायालयाने र्े टाळली

र्े ब्रुवारी २०१९
- राज्य सरकारने टी-१ प्रकरणाची चौकर्ी
करण्यासाठी नेमलेल्या सनमतीच्या अहवालात समोर
आले की १३ माणसाांपैकी र्क्त ६ माणसाांच्या
मृत्यूर्ी टी-१ चा थेट सांबांध असल्याचे जनकीय
नवश्लेर्णात नदसनू आले. तसेच नतच्या
र्वनवच्छे दनात ती नरभक्षक नसल्याचेही तपष्ट िाले.
टी-१ च्या मृत्यूर्ी सांबांनधत इतर अनेक प्रश्न अनत्ररत
रानहले. तरीही महाराष्ट्र वन नवकास महामांडळाने टी१ ला ठार करणाऱ्या नर्काऱ्याांना ननदोर् ठरवले
आनण हे प्रकरण बदां के ले.
जानेवारी २०२०
- महाराष्ट्र सरकारने टी-१ ला मारण्यासाठी वन
नवभागाने भाडोत्री नर्कारी घेतल्याबद्दल या प्रकरणी
पन्हा चौकर्ी सरू के ली. वन्यजीव सांवधाक जेरील
बेनेट याांनी मख्यमांत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे
पयाावरण मांत्री आनदत्य ठाकरे याांना या बाबत पत्र
नलहून त्याांची भेट घेतल्यानांतर टी-१ मृत्यू प्रकरणाची
पन्हा चौकर्ी करण्याचा ननणाय घेण्यात आला. बेनेट
याांनी पत्रात टी-१ प्रकरणातील सांनदग्ध बाबींकडे लक्ष
वेधले होते.
र्े ब्रुवारी २०२१
- टी-१ ला ठार करताना वन नवभागाने सवोच्च
न्यायालयाच्या आदेर्ाचे उल्लांघन के ल्याबद्दल वन
नवभागाचे तत्कालीन प्रधान सनचव नवकास खरगे
आनण मख्य वनसांरक्षक ए. के . नमश्रा याांच्यासह १२
अनधकाऱ्याांना न्यायालयाच्या अवमान के ल्याबद्दल
नोटीस
जारी
के ली.
टी-१ ला ठार करताना वन नवभागाने मानक
प्रणालीचे पालन के ले नाही. नर्काऱ्याांना महागडी
भेट नदली; जी गावकऱ्याांनी नदल्याचे साांनगतले, मात्र
गावकऱ्याांची पररनतथती यथातथा असताना मख्य वन
सरां क्षकानां ी हततक्षेप का के ला नाही, असा सवाल
करत तत्कालीन सनचव व मख्य वनसरां क्षकानां वरुद्ध
कारवाई करण्याची मागणी करणारी यानचका
वन्यप्राणीप्रेमी सगां ीता डोगरा आनण ‘अथा नब्रगेड
र्ाउण्डेर्न’ने दाखल के ली होती. या यानचके च्या
सनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोटीस जारी के ली.

यवतमाळ नजल्यात पाांढरकवडा पररसरात नर्काऱ्याांमार्ा त ठार
करण्यात आलेल्या टी-१ वानघणीच्या मृत्यू प्रकरणी
वन्यप्राणीप्रेमींचा न्यायालयीन लढा दोन पातळ्याांवर सरू होता.
त्यातील सवोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात
वनानधकाऱ्याांनवरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी
न्यायालयाने र्े टाळली आहे.
सवोच्च न्यायालयाच्या या ननकालाचा दाखला देत
मांबई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खांडपीठानेही नतथे दाखल
यानचके चा त्याच दृनष्टकोनातून नवचार करावा, अर्ी नवनांती
महाराष्ट्राच्या वन नवभागाने र्पथपत्राद्वारे के ली आहे.
घटनाक्रम थोडक्यात पढीलप्रमाणे आहे नोव्हेंबर २०१८
- यवतमाळ नजल्यात पाढां रकवडा पररसरातील टी-१
(अवनी) वानघणीला गोळी घालनू ठार करण्यात
आले. पाढां रकवडा-राळेगाव पररसरात २०१६ ते
२०१८ या कालावधीत टी-१ ने १३ माणसावां र
हल्ला के ल्याचे सागां नू नतला नरभक्षक ठरवण्यात
आले होते. वानघणीला बेर्द्ध करून जेरबांद करावे व
ते र्क्य न िाल्यास र्ेवटचा पयााय म्हणनू ठार
करावे, असे आदेर् सवोच्च न्यायालयाने वन
नवभागाला नदले होते. या मोनहमेनांतर वन
नवभागातील अनधकारी व कमाचारी नकांवा
नर्काऱ्याांचा सत्कार करण्यात येऊ नये, असेही
न्यायालयाने बजावले होते.
- पण, वन नवभागाने सवा मानक प्रणालीचे उल्लांघन
करून टी-१ वानघणीला ठार के ले. टी-१ ला ठार
करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोनहमेवर
सरकारने २०० कोटी रुपये खचा के ले. नर्काऱ्याांना
३६ लाख रुपयाांची प्रनतमा देऊन गौरवण्यात आले.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २
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माचा २०२१
- वन नवभागाने सवोच्च न्यायालयात र्पथपत्राद्वारे
साांनगतले की टी-१ला न्यायालयाच्या आदेर्ानसार
ठार करण्यात आले. त्यानांतर गावकऱ्याांनी जल्लोर्
के ला. त्यामध्ये वनानधकारी सहभागी नव्हते. त्यामळे
या जल्लोर्ाला वन सांरक्षकाांना कसे जबाबदार धरता
येईल, असा सवाल यानचकाकत्याांना के ला आनण
वन नवभागाचे तत्कालीन प्रधान सनचव नवकास खरगे
आनण मख्य वनसांरक्षक ए. के . नमश्रा याांच्यासह १२
अनधकाऱ्यानां वरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची
मागणी सरन्यायाधीर् र्रद बोबडे, न्या. ए. एस.
बोपन्ना आनण न्या. व्ही. रामसब्रम्हण्यम यानां ी
र्े टाळली.
टी-१ मृत्यू प्रकरणी मबां ई उच्च न्यायालयातील
यानचके सांदभाातील घडामोडी
- टी-१ मृत्यू प्रकरणी नर्कारी र्र्त अली खान,
असगर अली खान, मखनबर र्ेख व पर्वैद्यक
अनधकारी डॉ. बी. एम. कडू याांच्यावर र्ौजदारी
कारवाई करण्यात यावी, अर्ी मागणी करणारी
यानचका वन्यप्राणीप्रेमी सररता सब्रम्हण्यम याांनी मांबई
उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खांडपीठात दाखल
के ली.
- या यानचके च्या सनावणी दरम्यान टी-१ या
वानघणीला ठार मारण्याचा कट दोन पर्वू ैद्यकाांचा
होता, असे प्रनतज्ञापत्र नर्कारी र्र्त अली खान व
असगर अली खान याांनी न्यायालयात सादर के ले.
‘या पर्वैद्यकाांनी महाराजबागमधील एका वानघणीचे
मत्रू अवनी वानघणीच्या क्षेत्रात र्वारले. यामळे ती
तवत:ला व र्ावकाांना असरनक्षत समजू लागली.
तेव्हापासून ती एकाच रतत्यावर दबा धरून राहायची.
आम्ही नतला बेर्द्ध करण्यासाठी डॉट मारला. पण,
डॉट मारल्यानांतर वाघीण बेर्द्ध व्हायला नकमान १०
ते १५ नमननटे लागतात. या दरम्यान ती अनधकच
चवताळली व नतने पथकावर हल्ला के ला. आम्ही
खल्या नजप्पसीत होतो. चालकही घाबरल्याने वाहन
रतत्याखाली उतरले. वाघीण पाचसात मीटर अतां रावर
असताना तवत:चा व पथकातील इतराचां ा जीव
वाचवण्यासाठी नतला ठार करावे लागले,’ असे या
प्रनतज्ञापत्रात नमदू करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

-

-

टी-१ वानघणीला ठार मारताना उल्लांघन िालेल्या
ननयमाांची मानहती तक्ता तवरुपात सादर करा, असे
आदेर् न्यायालयाने यानचकाकत्याांना नदले.
या प्रकरणात सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालाचा
दाखला देत वन नवभागाने उच्च न्यायालयात
र्पथपत्र दाखल के ले आहे. या प्रकरणात सवोच्च
न्यायालयाने ननकाल नदला असून त्यात कारवाईची
मागणी र्े टाळली आहे, हे लक्षात घेऊन नागपरू
खांडपीठाने ननणाय घ्यावा, अर्ी नवनांती वन
नवभागाने के ली आहे.

सूत्र – के तन पळसकर. ‘अवनी प्रकरणातील आरोप ननरथाक, वन
नवभागाचे उच्च न्यायालयात र्पथपत्र’,
www.esakal.com, १०.०३.२०२१.
लनलत पत्की. ‘अवनी वाघीण नर्कार प्रकरण: सवोच्च
न्यायालयाचा मोठा ननणाय’, maharashtratimes.com,
२६.०२.२०२१.
गरर्रण भल्ला. ‘Here's A Timeline Of Tigress
Avni's Killing Blamed For 13 Deaths And The
Controversy Around It’, www.indiatimes.com,
२६.०२.२०२१.
‘अवनी वाघीण मृत्यू: कोटााने नदले अत्यांत महत्त्वाचे आदेर्’,
maharashtratimes.com, २४.०२.२०२१.
‘अवनी वाघीण नर्कार प्रकरण: मख्य वनसांरक्षकाांना अवमान
नोटीस’, maharashtratimes.com, ११.०२.२०२१.
‘अवनी नर्कार प्रकरणात सनचव, मख्य वनसांरक्षकाांना
अवमान नोटीस’, www.loksatta.com, ११.०२.२०२१.
‘अवनी वानघणीला ठार मारण्याचा कट रचला होता!
धक्कादायक प्रनतज्ञापत्र’, maharashtratimes.com,
१०.०२.२०२१.

क्षवदभाातील संरक्षित िेत्रांमध्ये पािीटंचाई आक्षि
पािवठ्यावं रील क्षशकारी टाळण्यासाठी क्षनयोजन
नवदभाातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, नऊ अभयारण्ये आनण २०
राखीव वन क्षेत्राांतील नैसनगाक पाणवठे आटू लागल्यामळे
वन्यजीव नवभागाने कृ नत्रम पाणवठे तयार करण्याच्या सूचना
नदल्या आहेत.
वन्यप्राण्याांना पाणीटांचाई जाणवू नये, या दृष्टीने
ननयोजन करावे. तसेच, मख्य पाणवठ्याांवर तवयांचनलत कॅ मेरे
बसवावेत व व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र सांचालक व इतर वररष्ठ
वनानधकाऱ्याांनी नतथे रात्री-अपरात्री अचानक भेटी देऊन
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तपासणी करावी, अर्ा सूचना वन्यजीव नवभागाच्या प्रधान
मख्य वनसांरक्षकाांनी नदल्या आहेत.
उन्हाळा सरू होताच नवदभाातील पाणवठ्याांच्या
भागात नवर्प्रयोगाद्वारे वाघ, नबबट्याांची नर्कार के ली जाते, हा
दरवर्ीचा अनभव असल्याने या सचू ना नदल्या आहेत.
पर्वैद्यकानां ी पाणवठ्याच
ां ी दैननां दन तपासणी करावी,
वनकमाचाऱ्याांना पाणवठ्याांच्या देखरे खीबाबत प्रनर्क्षण द्यावे या
सचू नाांही त्याांनी नदल्या आहेत.

व्याघ्र िकल्पातून पुनवासनासाठी वाढीव रकमेमुळे
राज्यात पुनवासन िक्षक्रयेला गती येण्याची शक्यता
राष्ट्रीय व्याघ्र सांरक्षण प्रानधकरणाने व्याघ्र प्रकल्पातून
पनवासनासाठी नदली जाणारी रक्कम दहा लाख रुपयाांवरून पांधरा
लाख रुपये प्रनतकटांब के ली आहे. त्यामळे पनवासनासाठी
इच्छकाच
ां े प्रमाण वाढू र्के ल, असा आर्ावाद
वनानधकाऱ्याांसह राज्य वन्यजीव मांडळाच्या सदतयानेही व्यक्त
के ला आहे.
आधी पनवासनाकरता कें द्राच्या ननधीची वाट पाहावी
लागत होती. राष्ट्रीय व्याघ्र सांवधान प्रानधकरणाकडून ननधी
आल्यानांतरच पनवासन प्रनक्रया पार पडत होती. २०१४ मध्ये
राज्य सरकारने पनवासनासाठी ननधी देण्याची तयारी दाखवत
र्ासन आदेर् जारी के ला. र्ेती असेल नकांवा नसेल तरीही पवू ी
पनवासनासाठी दहा लाख रुपये नदले जात होते. त्यामळे र्ेती
असलेल्याांचे नकसान होत होते; पनवासनात र्ेतीचा मोबदला
नमळत नव्हता. मात्र, आता र्ेतीचा वेगळा मोबदला नदला
जाणार आहे.
नवदभाातील सांरनक्षत क्षेत्रातून समारे ६,००० कटांबाांचे
पनवासन गेल्या २० वर्ाांमध्ये करण्यात आले आहे. त्यात ३६
गावाांचा समावेर् असून त्यातील सवाानधक २१ गावे ही मेळघाट
व्याघ्र प्रकल्पातील आहेत. ताडोबा अांधारी आनण नवेगाव
नागनिरामधनू प्रत्येकी ४, नटपेश्वरमधनू २ तर बोर व्याघ्र
प्रकल्पातून एका गावाचे पनवासन िाले आहे. दोन दर्काांच्या
या प्रयत्नात अनेक तवयांसेवी सांतथा आनण कायाकत्याांनीही
महत्त्वाची भनू मका बजावली आहे.
वन नवभागाने नदलेल्या मानहतीनसार, ग्रामसभाांच्या
ठरावाांनसार या कटांबाचे पनवासन करण्यात आले आहे. कटांबाांना
त्याांच्या पसांतीच्या नठकाणी सनवधा परनवण्यात आल्या आहेत.
काही व्यक्तींना गाइड नकांवा वाहनचालक म्हणनू रोजगार नदले
आहेत. यानर्वाय, गावातील तरुणाांना रोजगारासाठी आवश्यक
प्रनर्क्षण नदले आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून यर्तवी पनवासन
के ल्याचे नवनवध दावे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीने करण्यात
येत असले तरी पनवासन िाल्यानांतरही काही ग्रामतथाांनी परत
जाऊन आांदोलन के ल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
सत्रू - मोहन अटाळकर. ‘वाढीव ‘पॅकेज’मळे व्याघ्र प्रकल्पातील

सूत्र – गणेर् वासननक. ‘तर कॅ मेऱ्यात व्याघ्रदर्ान, जांगलातील
मख्य पाणवठ् याांवर ट्रॅप कॅ मेरे’, www.lokmat.com,
०८.०३.२०२१.

मािस
ू -वन्यजीव संघर्ााचे िसंग हाताळण्यासाठी
पुिे वन क्षवभागाचे शीघ्र िक्षतसाद दल
मानवी वततीत अचानक वन्यप्राणी नर्रल्याने उद्भवलेली
पररनतथती हाताळण्यासाठी वन नवभागाच्या पणे कायाालयाने
र्ीघ्र प्रनतसाद दलाची तथापना के ली आहे.
मानवी वततीत वन्यप्राणी नर्रल्यास त्याची त्वररत
सटका करून त्याला नैसनगाक अनधवासात सोडण्यासाठी हे दल
प्रयत्न करे ल. वन नवभागातील १२ अनधकारी, कमाचाऱ्याांना
अत्याधननक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
तसेच प्राण्याच्या सटके साठी वाहन, बचाव नपांजरे , प्राण्याांना
भलीचे इजां ेक्र्न देण्यासाठी बांदक
ू आनण दलातील जवानाांना
आवश्यक अन्य सानहत्य उपलब्ध करून नदले जाणार आहे, असे
पणे कायाालयातील उपवनसरां क्षकाांनी सानां गतले.
र्ीघ्र प्रनतसाद दलातील अनधकारी आनण
कमाचाऱ्याांना प्रनर्क्षण देण्यास सरुवात िाली आहे. बघ्याांची
गदी तातडीने हटवनू त्वररत मदतकाया सरू करण्यासाठी या
दलाला नवर्ेर् प्रनर्क्षण देण्यात आले आहे. तसेच वन नवभाग
लवकरच हेल्पलाइन क्रमाांकदेखील उपलब्ध करून देणार आहे.
पण्यात नडसेंबर २०२० मध्ये दोन वेळा गवे मानवी
वततीत आले होते. पणे नजल्यासह राज्याच्या वेगवेगळ्या
भागात नबबट्या मानवी वततीत नर्रण्याच्या घटना वाढीस
लागल्या आहेत. अर्ा पररनतथतीत असे र्ीघ्र प्रनतसाद दल
उपयक्त ठरे ल.
सूत्र – ‘वननवभागाकडून र्ीघ्र प्रनतसाद दलाची तथापना’,
www.loksatta.com,१०.०२.२०२१.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

पनवासनाला गती नमळणार?’, www.loksatta.com,
१४.०४.२०२१.
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मुंबई-नागपरू समृद्धी महामागाावर वन्यिाण्यांसाठी
२९५ क्षठकािी उन्नत, भुयारी मागा आदी उपाययोजना

मांडळात मोठ्या प्रमाणावर तेंदू पाने सांकलन के ले जाते; या
मांडळात यांदा १६,८०० घटनाांची नोंद िाली आहे. त्या पाठोपाठ
ठाणे (५,८५७), चांद्रपरू (४,८४७), कोल्हापरू (४,६१६), नागपरू
(२,२७०), पणे (१,८५०) आनण यवतमाळ (१,५८१) घटनाांची
नोंद आहे.

वन्यप्राण्याांना ननधोकपणे रतता ओलाांडता यावा यासाठी वन
क्षेत्रातून जाणाऱ्या मांबई-नागपरू समृद्धी महामागाावर २९५
नठकाणी उन्नत, भयारी मागा व इतर व्यवतथा करण्यात येत आहे.
समारे ७०० नकलोमीटरचा हा महामागा १४
नजल्याांतून जातो. त्याांपैकी ११८ नकलोमीटरचा पट्टा हा वन
क्षेत्रातून जातो. वाइल्डलाइर् इनन्तटट्यूट ऑर् इनां डयाने के लेल्या
पाहणीनसार या पररसरात नीलगाय, नचक
ां ारा, ससा, सानळांदर,
रानडक्कर, काळवीट, जांगली माांजर, नबबट्या, कोल्हा, लाांडगा,
तरस, अतवल आदी प्राण्याांचा वावर आढळून आला आहे.
वन्यप्राण्याांचा अनधवास असलेल्या भागातून
जाणाऱ्या महामागाावर प्राण्याांना रतत्याच्या एका बाजक
ू डून
दसऱ्या बाजल
ू ा जाता यावे याकरता १७९७ सांरचना करण्यात
येत आहेत. त्यापैकी वन क्षेत्रातून जाणाऱ्या महामागाावर पाच
मोठे पल
ू , १९ लहान पल
ू , १९ भयारी मागा, सात उन्नत मागा
याांसह आणखी लहान-मोठ्या अर्ा २९५ सांरचना करण्यात
येणार आहेत. महामागाावरून भरधाव जाणारी वाहने आनण
हॉनाच्या आवाजाने प्राणी बजतात, त्यामळेही अपघात होण्याचा
धोका असतो. हे लक्षात घेऊन पलाखाली व भयाऱ्यात
ध्वननरोधक यांत्रणा बसनवण्यात येणार आहे.

सूत्र – नवजय नपांजरकर. ‘Maharashtra forests on fire in
January-March, heavy loss of wildlife habitat’,
timesofindia.indiatimes.com, ०५.०४.२०२१.

महाराष्ट्रातील आिखी दोन क्षठकािांना
जैवक्षवक्षवधता वारसा स्थळाचा दजाा
महाराष्ट्रातील नसांधदगा नजल्यातील बाांबडे इथल्या हेवाळे
ग्रामपच
ां ायत हद्दीतील २.५९ हेक्टर क्षेत्रावरील ‘नमररतटीका
तवॉम्प’ म्हणनू ओळखली जाणारी पररसांतथा जैवनवनवधता
वारसा तथळ म्हणनू घोनर्त करण्याच्या प्रततावाला राज्याचे
मख्यमांत्री उद्धव ठाकरे याांनी मांजरी नदली आहे. त्याच बरोबर,
नजल्याच्या सावांतवाडी तालक्यातील आांबोली (नहरण्यके र्ी)
इथे ‘नर्तटरा नहरण्यके र्ी’ ही मत्तय प्रजाती ज्या नठकाणी
आढळून येते त्या नठकाणाला राज्य र्ासनाने जैवनवनवधता
वारसा तथळाचा दजाा नदला आहे. यासबां ांधीची अनधसचू ना
एनप्रलच्या सरुवातीला महसल
ू व वन नवभागाने जारी के ली.
नर्तटरा नहरण्यके र्ी या प्रजातीचा र्ोध सेंट्रल
एग्रीकल्चरल रीसचा इनन्तटट्यटू चे डॉ. प्रनवणराज जयनसन्हा
याांच्यासह तेजस ठाकरे व र्ांकर बालसब्रमण्यम याांनी लावला
आहे. ही प्रजाती दमीळ असनू ती आांबोली (नहरण्यके र्ी) या
गावाच्या नहरण्यके र्ी नदीच्या उगम तथानाजवळ आढळून येते.
इथे परातन महादेव मांनदर व कां ड आहे. कां डासह व नहरण्यके र्ी
नदीच्या पात्रात या मार्ाचा अनधवास आहे. त्यामळे या
नठकाणाला जैवनवनवधता वारसा तथळाचा दजाा देण्यात आला
आहे.

सूत्र – ‘वन्यप्राण्याांसाठी समृद्धीवर २९५ उन्नत, भयारी मागा’,
www.loksatta.com,१०.०२.२०२१.

महाराष्ट्रातील जगं लातं आग लागण्याच्या घटनामं ध्ये
दोन वर्ाांत दुपटीने वाढ
‘र्ॉरे तट सवे ऑर् इनां डया’च्या आकडेवारीनसार, महाराष्ट्रात
जांगलात आग लागण्याच्या घटनाांमध्ये दोन वर्ाांत दपटीने वाढ
िाली आहे; वर्ा २०१९ मध्ये जांगलाांत आग लागण्याच्या
२२,४९९ घटनाांची नोंद िाली होती आनण २०२१ मध्ये अर्ा
४४,८०९ घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. यातील बहुताांर्ी
घटना जानेवारी ते माचा या काळातील आहेत. त्यातल्या त्यात
वर्ा २०२० मध्ये पावसामळे कमी म्हणजे ६,३४२ आगीच्या
घटनाांची नोंद िाली आहे.
या सगळ्या आगी या तेंदू पाने व मोह र्ले
सांकलनाच्या काळात लागलेल्या असल्याने त्या मानवनननमात
असल्याचे वररष्ठ वनानधकाऱ्याांनी म्हटले आहे. गडनचरोली
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

सूत्र - ‘नसांधदगू ा: नहरण्यके र्ी क्षेत्र जैनवक नवनवधता तथळ घोनर्त’,
maharashtratimes.com, ०१.०४.२०२१.
‘बाांबडे येथील ‘नमररनतटका तवॉम्प’ आता जैनवक वारसा
क्षेत्र’, www.loksatta.com, ३०.०१.२०२१.
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वन्यजीव क्षवर्यक गुन्यांच्या तपासात
उल्लेखनीय कामक्षगरी करिाऱ्या वनकमाचाऱ्यांचा गौरव

खवलेमांजराची तस्करी करिारे राज्याच्या क्षवक्षवध
भागांतील नऊ जि अटके त

वन्यजीव सांरक्षण कायदा १९७२ अांतगात येणाऱ्या गन्याांची
उकल करण्यात उल्लेखनीय कामनगरी बजावणाऱ्या
वनकमाचारी, अनधकाऱ्याांची यादी महाराष्ट्र वन नवभागाने
नवभागीय व नजल्हा पातळीवरील वनानधकाऱ्याांकडे मानगतली
आहे. येत्या महाराष्ट्र नदनी १ मे रोजी त्याांना गौरवण्यात येणार
आहे. १९ माचा रोजी एक ननवेदन जारी करून वन नवभागाने ही
मानहती नदली व नावाच
ां ी यादी मागवली आहे.
वन्यजीवनवर्यक गन्याांची उकल करण्यात प्रत्यक्ष
जगां लात नर्रून काम करणाऱ्या अनेक वनकमाचाऱ्याांचा
सहभाग असतो. महाराष्ट्र वन ननयम २०१४ आनण वन्यजीव
कायदा १९७२ नसार काही अटीर्तीवां र १०,००० रुपयाांपयांत
रोख बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. मात्र, गन्याांची उकल िाली
तरी न्यानयक प्रनक्रयेत जो काळ जातो त्यामध्ये या
वनकमाचाऱ्याांच्या योगदानाची दखल घेण्याचे राहून जाते, असे
अनतररक्त प्रधान मख्य वन सांरक्षक (सांरक्षण) सांजीव गौर याांनी
साांनगतले.
सत्रू - ‘Maharashtra forest dept plans to felicitate staff

औरांगाबाद नजल्यातील नसल्लोड तालक्यात खवलेमाांजर
(पँगोलीन) पकडून त्याची ततकरी करणाऱ्या मबां ई, पैठण,
औरांगाबाद, र्रदापरू , तोंडापरू इथल्या नऊ जणाांना नसल्लोड वन
नवभागाने माचा मनहन्याच्या सरुवातीला पकडले.
खवलेमाजां राच्या ततकरीबाबत खबर नमळाल्यावर
वन नवभागाच्या पथकाने नसल्लोडमध्ये एका हॉटेलजवळ
सापळा रचला होता. पथकाने एका चारचाकी मोटारीला थाांबवून
तपासणी के ली आनण पोनलसी खाक्या दाखवताच मोटारीतील
ततकराांनी मानहती नदली. त्यानसार, तालक्यातील अनाड गावात
एका र्ेतात धाड घातली. नतथे खवलेमाांजरासह एक दचाकी व
तीन आरोपी सापडले. हे खवलेमाांजर चार कोटी रुपयाांत
नवकण्याचा आरोपींचा बेत होता.
या प्रकरणात एकूण नऊ जणाांना अटक करण्यात
आली आहे. वन नवभाग आणखी तपास करत आहे.

for probing Wildlife Act violations’,
www.hindustantimes.com, २३.०३.२०२१.

महाराष्ट्रात २६ क्षजल्यामं ध्ये
मानद वन्यजीव रिकांच्या नेमिुका

सूत्र – ‘नसल्लोडमध्ये खवल्यामाांजराची ततकरी करणारे नऊ जण
अटके त’, www.lokmat.com, ०४.०३.२०२१.

महाराष्ट्राच्या २६ नजल्याांमध्ये र्ासनाने ४८ मानद वन्यजीव
रक्षकाांच्या नेमणका के ल्या आहेत. वर्ा २०१७ मध्ये नेमलेल्या
मानद वन्यजीव रक्षकाांचा तीन वर्ाांचा कायाकाल गेल्या वर्ी
सांपला. त्याांच्या जागेवर या नेमणका करण्यात आल्या आहेत.
रोहीत कडू, उधमनसांह यादव व अनजांक्य भाटकर
(नागपरू ); कौर्ल नमश्रा व सांजय इगां ळे (वधाा); मकां द धवे आनण
सावन बहेकर (गोंनदया); र्ाहीद खान व नदीम खान (भांडारा);
नमनलांद उमरे (गडनचरोली); मननजतनसांह नसख (बलढाणा);
सावन देर्मख आनण जयांत वडतकर (अमरावती);नवक्रम
राजरू कर व बाळ कळणे (अकोला); नववेक करांबेळकर (चांद्रपरू );
रमिान नवरानी आनण श्याम जोर्ी (यवतमाळ); गौरव इगां ळे
(वानर्म) याांसह मराठवाडा व पनिम महाराष्ट्रातील नजल्याांमध्ये
या नेमणका िाल्या आहेत.

डॉ. सतीश पाडं े यानं ा
‘वल्डा आऊल हॉल ऑर् र्े म’चा पुरस्कार
डॉ. सतीर् पाांडे याांच्या घबड पक्षयाच्या सांवधान मोनहमेची दखल
‘इटां रनॅर्नल आऊल सेंटर’ आनण ‘ग्लोबल आऊल प्रोजेक्ट’
या सांतथाांनी घेतली आहे. या सांतथाांच्या ‘वल्डा आऊल हॉल
ऑर् र्े म’ या सनमतीने पनक्षतज्ञ डॉ. पाांडे याांना 'तपेर्ल
अनचव्हमेंट' परतकार जाहीर के ला आहे.
सूत्र - चैत्राली चादां ोरकर. ‘डॉ. सतीर् पाांडे : पनक्षसवां धानाचा वसा
घेतलेले ‘आऊल मॅन’’, maharashtratimes.com,
२२.०२.२०२१.

सूत्र - ‘State appoints 48 wildlife wardens’,
timesofindia.indiatimes.com, २३.०३.२०२१.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २
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मािूस-क्षबबट्या सक्षं िप्त वत्
ृ
क्षजल्हा

तालक
ु ा

उतमानाबाद

उतमानाबाद

चांद्रपरू

बल्लारपरू

ठाणे

र्हापरू
इगतपरी

घटना
घाटांग्री ताांडा नर्वारात मृत नबबट्या; उपासमारीमळे मृत्यू.
बल्लारपरात नबबट्याच्या हल्ल्यात दोन बकऱ्या ठार;
त्यानांतर रोजच नबबट्याांची लोकवततीत हजेरी
मबां ई-नानर्क महामागाावर आटगाव इथे वाहनाच्या धडके त
नबबट्याचा मृत्यू
ठाकूरवाडीत एका आठवड्यात नबबट्याचे दोन हल्ले;
घोडेवाडीतही हल्ला

ननर्ाड

धारणगाव वीर इथे एकाच नदवसात दोन नबबटे जेरबांद

बागलाण

आराई नचचां कसाड पररसरात मादी नबबट्या व बछड्याांकडून
बोकड, नर्ांगरू, पाळीव कत्रे र्तत; तीनच नदवसाांनी
र्ेतकऱ्यावर हल्ला

नानर्क

डाांगसौंदाणे इथे गावाच्या वेर्ीजवळ मादी नबबट्या जेरबांद
परभणी

नजतां ूर

खरदडी इथे नबबट्याच्या हल्ल्यात र्ेतकरी जखमी
मांबई-अहमदाबाद महामागाावर वाहनाच्या धडके त नबबट्या
ठार

बीड

पाटोदा

मनहद्रां वाडीत नवनहरीत मृत नबबट्या

भांडारा

पवनी

यवतमाळ

आणी

कलेवाडा र्ेतनर्वारात नवनहरीत दोन मृत नबबटे; वन
नवभागाकडून र्ेतमालकाची कसनू चौकर्ी
आणी वनपररक्षेत्रात माळेगाव नर्वारात मृत नबबट्या

नर्राळा

तडवळे इथे नबबट्याच्या हल्ल्यात ११ मनहन्याांचे मल
ू ठार

पालघर

साांगली

साांगली र्हरात पकडलेल्या नबबट्याची चाांदोली
अभयारण्यात रवानगी

लोकमत, ०८.०३.२०२१
लोकसत्ा,
०४.०२.२०२१
लोकसत्ा,
१६.०३.२०२१
महाराष्ट्र टाइम्स,
२६.०२.२०२१
महाराष्ट्र टाइम्स,
१५.०२.२०२१
महाराष्ट्र टाइम्स,
२८.०२.२०२१
ईसकाळ, २९.०३.२०२१
लोकसत्ा,
१६.०२.२०२१
लोकसत्ा,
२४.०३.२०२१
लोकमत, १६.०२.२०२१;
लोकमत, १७.०२.२०२१
लोकमत, २४.०२.२०२१
महाराष्ट्र टाइम्स,
२२.०२.२०२१
ईसकाळ, ०१.०४.२०२१

‘मॉलेक्यलर बायोलॉजी अँड इवोल्यर्न’ या
र्ोधपनत्रके त या नवर्यावरील र्ोधननबांध प्रकानर्त िाला आहे.
नॅर्नल इनन्तटट्यूट ऑर् बायोलॉनजकल सायन्सेस, बांगळरू या
सांतथेतील उमा रामकृ ष्णन आनण अमेररके तील तटॅनर्ोडा
नवद्यानपठातील एली आमातट्राँग याांच्यासह अन्य सांर्ोधकाांनी
एकत्र येऊन हा र्ोधननबांध नलनहला आहे.
भारतात वाघाच
ां ी सांख्या गेल्या १२ वर्ाांत दप्पपट
िाली आहे. २००६ मध्ये १४११ तर २०१८ मध्ये २९६७ वाघ
असल्याचे व्याघ्रगणनेतून समोर आले. मानवी हततक्षेप आनण

राष्ट्रीय बातम्या
भारतातील वाघाच
ु ीय वैक्षवध्य
ं े जनक
कमी होण्याची भीती
वाघाच्ां या तथलातां राच्या मागाांकडे होणारे दलाक्ष, मानवी
हततक्षेपामळे होत असलेले अनधवासाचे तकडे यामळे
भारतातील वाघाांचे आहे नतथल्याच समहू ाांमध्ये प्रजनन होण्याची
र्क्यता बळावली आहे. पररणामी, देर्ातील वाघाचां े जनकीय
वैनवध्य सांपण्याची भीती तज्ञाांनी व्यक्त के ली आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

सत्रू
लोकमत, ०७.०३.२०२१
लोकमत, ०९.०३.२०२१
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प्रकल्पाांमळे वाघाांचा अनधवास घटत आहे. एका जांगलातून
दसऱ्या जांगलात जाण्यासाठी असलेल्या त्याांच्या तथलाांतर
मागाात अडथळे येत आहेत. महाराष्ट्रातील वाघाांना हा धोका
सवाानधक आहे कारण दोन जांगलाांतील सांचारमागााच्या
व्यवतथापनात राज्य कमी पडत असल्याचे वृत्ात म्हटले आहे.
अनधवासाच्या आनण जोडीदाराच्या र्ोधात वाघ
तथलाांतर करतात. वाघाने लाांब पल्ल्याचे तथलाांतर के ल्याच्या
नोंदी महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, तथलाांतरादरम्यान वाघ बेपत्ा
िाल्याच्या आनण मृत्यमखी पडल्याच्या घटनाही आहेत.
२०१४ साली वधाा नजल्हयातील बोर अभयारण्यातून एका
वाघाने अमरावती नजल्हयातील पोहरा-मालखेडच्या जांगलात
तर २०१६ साली नागपूर नजल्हयातील कळमेश्वर-कोंढाळी इथून
एका वाघाने याच जांगलात तथलाांतर के ले होते. मात्र, त्यानांतर या
वाघाांचा काहीच पत्ा नाही. बोरमधील टी-२७ वाघीण
तथलाांतराच्या प्रयत्नात वीजेचा धक्का बसनू ठार िाली.
नागनिरा अभयारण्यातून उमरे ड कऱ्हाांडला अभयारण्यात
गेलेला ‘जय’ बेपत्ा िाला.
तथलाांतर मागाातील अडथळ्याांमळे आहे नतथल्याच
पररसरातील वाघामां ध्ये आपापसातां प्रजनन होण्याची र्क्यता
आहे. अर्ा प्रकारे प्रजननातून ननमााण होणाऱ्या वाघाांच्या नपढ्या
भनवष्यात जनकीय वैनवध्य कमी िाल्यामळे अर्क्त, जगण्यास
परे र्ा सक्षम नसतील, अर्ी भीती आहे. राज्यात अलीकडेच
दहा सांवधान राखीव क्षेत्रे घोनर्त करण्यात आली.
सांचारमागाासाठी ते योग्य असले तरी व्यवतथापनाचे गाांभीया
असेल तरच भनवष्यातील ही भीती टाळता येणे र्क्य आहे, असे
मत राज्य वन्यजीव मांडळाच्या सदतयाने व्यक्त के ले.

देशव्यापी व्याघ्रगिनेला एक्षिलपासून सुरुवात
देर्ातील २१ राज्याांत एनप्रल २०२१ पासनू व्याघ्रगणना के ली
जाणार आहे. देर्भरात सवा नठकाणी एकाच वेळी ही प्रनक्रया
होईल.
राज्याांतील वन नवभाग, राष्ट्रीय व्याघ्र सांवधान
प्रानधकरणाच्या मागादर्ानाखाली आनण भारतीय वन्यजीव
सांतथेच्या मदतीने सवा टप्पपे पणू ा करणार आहेत. गणनेच्या या
प्रनक्रयेत वाघाांच्या सांख्येबरोबरच वनाांची नतथती, वनतपती,
पक्षी, इतर प्राणी आनण मानवी हततक्षेप या बाबीही लक्षात
घेतल्या जाणार आहेत.
वाघ असलेल्या प्रत्येक जांगलात ही मोहीम
राबवण्यात येईल. या मोनहमेनतां र देर्भरातील वाघाच
ां ी
आकडेवारी जलै २०२२पयांत हाती येईल असा अांदाज आहे.
व्याघ्रगिनेचे
वर्ा
२००६
२०१०
२०१४
२०१८

महाराष्ट्रातील
व्याघ्रसख्
ं या
१०३
१६९
१९०
३२१

सूत्र - पांकज मोहरीर. ‘एनप्रलपासून प्रत्यक्ष व्याघ्रगणना’,
maharashtratimes.com, २३.०२.२०२१.

वर्ा २०२१-२२ च्या अथासंकल्पात पयाावरि
मंत्रालयासाठी तरतुदीत गेल्या वर्ााच्या तुलनेत
आठ टक्क्यांची कपात
कें द्र सरकारने वर्ा २०२१-२२ च्या अथासांकल्पात पयाावरण
मांत्रालयासाठी असलेली तरतूद गेल्या आनथाक वर्ााच्या तलनेत
आठ टक्क्याांनी कमी के ली आहे.
हवामान बदलावर उपाययोजनाांसाठी तरतदीत गेल्या
वर्ीच्या तलनेत १० कोटी रुपयाांची कपात के ली आहे. गेल्या
वर्ी ४० कोटी रुपयाांची तरतूद होती; ती यांदा ३० कोटी रुपये
करण्यात आली आहे. व्याघ्र प्रकल्पासाठी असलेली तरतूद
गेल्या वर्ीच्या तलनेत ५० कोटी रुपयानां ी कमी के ली आहे.
गेल्या दोन आनथाक वर्ाांमध्ये व्याघ्र प्रकल्पासाठी असलेल्या
तरतदीत १०० कोटी रुपयाांची कपात करण्यात आली आहे.
२०१९-२० च्या अथासांकल्पात व्याघ्र प्रकल्पासाठी ३५० कोटी
रुपयाांची, २०२०-२१ मध्ये ३०० कोटी रुपयाांची तरतूद होती तर

सूत्र – ‘वाघाांचे आनवांनर्क वैनवध्य सांपण्याची भीती’,
www.loksatta.com, २७.०२.२०२१.
‘Study suggests habitat loss is leading to
inbreeding of Indian tigers’, outlookindia.com,
२३.०२.२०२१.
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१४११
१७०६
२२२६
२९६७
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वर्ा २०२१-२२ च्या अथासांकल्पात ही तरतूद २५० कोटी रुपये
आहे.
हत्ी सांरक्षण-सांवधान प्रकल्पासाठी असलेल्या
तरतदीत गेल्या आनथाक वर्ााच्या तलनेत दोन कोटी रुपयाांची
कपात करण्यात आली आहे. गेल्या अथासांकल्पात ३५ कोटी
रुपयाच
ां ी तरतदू होती तर यदां ाच्या अथासक
ां ल्पात ती ३३ कोटी
रुपये इतकी आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र सांवधान प्रानधकरणासाठी असलेल्या
आनथाक तरतदी गेल्या वर्ीच्या तलनेत यदां ा ५० लाख रुपयाचां ी
कपात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वनीकरण कायाक्रमासाठी
गेल्या अथासांकल्पात २४६ कोटी रुपयाांची तरतूद होती ती यांदा
२३५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
मात्र, राष्ट्रीय नकनारपट्टी अनभयानासाठी गेल्या
वर्ीच्या तलनेत यांदा दप्पपट तरतूद के ली आहे; तर ४२ र्हरी
भागाांमधील हवेचे प्रदर्ू ण कमी करण्यासाठी तब्बल २,२१७
कोटी रुपयाांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कें द्राने तत्त्वतः मांजरी नदल्यानांतर राज्य सरकारने नव्या
अटी घालण्याने सांभ्रम व प्रकल्पनननमातीत अडथळे ननमााण
होतात. खेरीज, कें द्राकडे मांजरीसाठी प्रकल्पाचा प्रतताव
पाठवला जातो तेव्हा त्यापवू ी राज्य सरकारने त्यासांदभाात
आवश्यक बाबींची पतू ाता के ली आहे, असे गृहीत धरून कें द्र
मजां री देते. अर्ा पररनतथतीत कें द्राने तत्त्वतः मजां री नदल्यानतां र
राज्य नव्या अटी घालणार असेल तर त्याचा अथा राज्याने
प्रतताव कें द्राकडे पाठवण्यापूवी आवश्यक बाबींची पतू ाता के ली
नव्हती असा होतो, असे कें द्र सरकारच्या पत्रात म्हटले आहे.
कें द्रीय पयाावरण मांत्रालयाच्या ‘पररवेर्’ या सांकेततथळावर हे
पत्र उपलब्ध आहे.
वन सांवधान कायदा, १९८० नसार वन जनमनीचा
वापर वनेतर कारणाांसाठी करण्याची परवानगी नदली जाते तेव्हा
प्रकल्प नवकासकाने भरपाईदाखल मानगतलेल्या जनमनीएवढी
वन असलेली जमीन नकांवा तसे वन उपलब्ध नसेल तर कमी
दजााचे वन असलेल्या दप्पपट जनमनीवर वनीकरणाचा खचा देणे
बांधनकारक आहे. सध्या हा पैसा भरपाईदाखल ननधी
(कॉम्पेनसेटरी अर्ॉरे तटेर्न र्ांड) म्हणनू गोळा के ला जातो व तो
सवां धान आनण वन्यजीव व्यवतथापनासाठी वापरला जातो.
कायदा असतानाही राज्य सरकाराांनी कें द्राने तत्त्वतः
मांजरी नदल्यानांतर जादा अटी घातल्याचे प्रसांग आहेत. त्यामळे,
मळ
ू ननयमाला धरूनच कें द्र सरकारने हे पत्र पाठवले आहे; आहे
तोच ननयम पत्रात तपष्ट करून माांडला आहे, असे कें द्रीय
पयाावरण मांत्रालयाच्या अनधकाऱ्याने साांनगतले.
मात्र, पयाावरण क्षेत्रातील तवयसां ेवी सांतथा, पयाावरण
कायदेनवर्यक कायाकत्याांनी कें द्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्ननचन्ह
उपनतथत के ले आहे. या पत्रामळे पयाावरणनवर्यक कायदेननयमाांमधील ताकद कमी के ली जात आहे; सांनवधानानसार वने
ही कें द्र व राज्य सरकाराांच्या समवती सचू ीत येतात त्यामळे
कें द्राने मांजरी नदल्यानांतरही अांमलबजावणीबाबत अांनतम आदेर्
देण्याचे अनधकार राज्य सरकारला असतात. परांत, कें द्र
सरकारच्या पत्रामळे वनजनमनीच्या वापराबाबत अनधकाराांचे
कें द्रीकरण होत आहे, अर्ा आर्याच्या प्रनतनक्रया त्याांनी व्यक्त
के ल्या आहेत.

सूत्र - 'Union Budget 2021: Govt earmarks ₹2,217 crore
for tackling air pollution',
www.hindustantimes.com, ०१.०२.२०२१.

वनजक्षमनींच्या वनेतर वापराबाबत क्षनिायाच्या राज्य
सरकारांच्या अक्षधकारावर कें द्राकडून मयाादा
कें द्र सरकारने तत्त्वतः मांजरी नदलेल्या पायाभतू सनवधा
प्रकल्पाांना पयाावरणनवर्यक कोणत्याही जादा अटी राज्य
सरकारे वा कें द्रर्ानसत प्रदेर्ाच्ां या प्रर्ासनाला लागू करता येणार
नाहीत, असे कें द्रीय पयाावरण मांत्रालयाने तपष्ट के ले आहे. २२
माचा २०२१ रोजी मांत्रालयाने राज्य व कें द्रर्ानसत प्रदेर्ाांना
पाठवलेल्या पत्राद्वारे हा नवा ननयम मांत्रालयाने कळवला आहे.
ओनदर्ा सरकारने एका खाणकाम प्रकल्पाच्या
नठकाणी
वन्यजीव
व्यवतथापन
आराखड्याच्या
अमां लबजावणीची मागणी के ल्यावर त्याच्या उत्रादाखल आनण
तपष्टीकरण म्हणनू कें द्र सरकारने हे पत्र सगळ्याच राज्य व
कें द्रर्ानसत प्रदेर्ाांना पाठवल्याचे म्हटले आहे.
राज्य व कें द्रर्ानसत प्रदेर् प्रर्ासनाला के वळ
अपवादात्मक पररनतथतीत अनतररक्त अटी लागू करायच्या
असतील तर त्याांना कें द्र सरकारची आगाऊ परवानगी घ्यावी
लागेल; अपवाद का करावा याचे योग्य तपष्टीकरण द्यावे लागेल
असे कें द्राने पाठवलेल्या पत्रात नदले आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

सूत्र – जयश्री नांदी. ‘Centre limits states’ role in forest
matters’, www.hindustantimes.com, २९.०३.२०२१.
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क्षहमाचल िदेशातील दोन संरक्षित िेत्रांचे व्यवस्थापन
देशात सवोत्म - व्यवस्थापन मूल्यांकन अहवाल

मत्ृ यल
ू ेख
उत्म संपादक आक्षि सहृदयी मािूस
ज्येष्ठ पत्रकार आनण ‘साप्तानहक सकाळ’ला दजेदार
साप्तानहक म्हणून ओळख ननमााण करून देणारे
सांपादक सदा डुंबरे याांचे कोनवड-१९मळे २६ र्े ब्रवारी
२०२१ रोजी ननधन िाले.
डांबरे याच
ां ा पयाावरण सरां क्षण-सवां धानाच्या क्षेत्रात
कायारत सांतथा, कायाकते, सांर्ोधकाांर्ी सांपका होता. सांपादक
म्हणनू हे साहनजक म्हटले तरी त्यात वेगळे पण असे होते की
पयाावरण हा त्याच्ां या नवर्ेर् आवडीचा, अभ्यासाचा नवर्य
होता. सांरक्षण-सांवधानातील आव्हाने, वन्यजीव-माणूस
सांघर्ा, सांरनक्षत क्षेत्राांसमोरील आव्हाने, या नवर्यीची धोरणे
हे चागां ल्या सपां ादकानां ा ठाऊक असते तसे त्यानां ा ठाऊक
होतेच; पण नवर्ेर् असे की त्याबरोबर पयाावरणर्ास्त्रातील
सांकल्पना, वनतपतींची र्ास्त्रीय नावे हे देखील त्याांना नेमके
ठाऊक असे.
डांबरे बनद्धवादी होते त्याचबरोबर ते सहृदयी होते.
समोरच्या व्यक्तीचे – मग ती व्यक्ती वया-अनभवाने
त्याांच्यापेक्षा नकतीतरी लहान असली तरीही – र्ाांतपणे, नीट
लक्ष देऊन ऐकणारे आनण त्यावर आपले प्रामानणक मत
मोकळेपणाने माांडणारे असे होते. त्यामळे त्याांच्यार्ी गप्पपा
मारताना त्याांच्या ज्येष्ठ, अनभवी, व्यासांगी असण्याचे
दडपण कधी आलेच नाही. ते गेले त्यानतां र त्याच्ां यानवर्यी
आलेले मृत्यूलेख, त्याांच्या ओळखीतल्याांर्ी िालेला
सांवाद यातून लक्षात आले की त्याांच्या सांपकाात आलेल्या
बहुदा सवाांसाठी ते असेच होते.
‘महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र वाताापत्रा’च्या
कल्पनेपासून ते त्याचा प्रत्येक अांक प्रकानर्त िाल्यानांतर
आपला अनभप्राय नोंदवण्यापयांत प्रत्येक टप्पप्पयावर डांबरे
याांचे या प्रकार्नात मोलाचे योगदान आहे. इथून पढे एका
चाांगल्या वाचक, मागादर्ाक आनण नहतनचांतकाची उणीव
कायम भासेल.
‘महाराष्ट्र सरां नक्षत क्षेत्र वाताापत्रा’चे सपां ादक
मांडळ आनण प्रकार्क ‘कल्पवृक्ष’ याांच्या वतीने सदा डांबरे
याांना आदराांजली.
- रेश्मा जठार

देर्ातील १४६ राष्ट्रीय उद्याने आनण वन्यजीव अभयारण्याांचा
व्यवतथापन प्रभावर्ीलता मल्ू याांकन अहवाल ११ जानेवारी
रोजी जाहीर िाला. त्यानसार नहमाचल प्रदेर्ातील तीथान
वन्यजीव अभयारण्य व ग्रेट नहमालयीन राष्ट्रीय उद्यानाचा गणाक
ां
सवाानधक ८४.१७ टक्के तर उत्र प्रदेर्ातील कासव वन्यजीव
अभयारण्याचा गणाांक सवाात कमी म्हणजे २६.६६ टक्के आहे.
देर्ातील सवोत्कृ ष्ट दहा राष्ट्रीय उद्याने, पाच नकनारी
व समद्री उद्याने आनण पाच प्रानणसांग्रहालयाांची यादी आता
प्रत्येक वर्ी जाहीर करून त्याांचा गौरव करण्यात येईल, अर्ी
घोर्णा कें द्रीय पयाावरण मत्रां ी प्रकार् जावडेकर यानां ी के ली.
जम्मू आनण कश्मीरमधील नत्रकटा अभयारण्य हे
अजनू ही वन्यजीव नवभागाकडे हतताांतररत करण्यात आलेले
नाही. नगू अभयारण्य हे बांदीपरू व्याघ्र प्रकल्पाचा तर सजनाखली
हा सांदरबन व्याघ्र प्रकल्पाचा एक भाग आहे. त्यामळे त्याांचे
मल्ू याांकन करण्यात आले नाही. हे तीन वगळता देर्ातील इतर
सवा राष्ट्रीय उद्याने आनण वन्यजीव अभयारण्याांचे मल्ू याांकनाचे
चक्र पणू ा िाले आहे.
श्रेिी
श्रेिीतील संरक्षित िेत्रांची संख्या
अनतर्य उत्कृ ष्ट
११
उत्कृ ष्ट
४६
साधारण
५६
वाईट
६
सूत्र – ‘देर्ातील सवोत्कृ ष्ट राष्ट्रीय उद्याने, प्रानणसांग्रहालयाांना
गौरवणार’, www.loksatta.com,१६.०१.२०२१.
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२२NOW AVAILABLE

The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra
News and Information from the Protected Area Update 1996-2015
Published by

Duleep Matthai Nature Conservation Trust, Kalpavriksh and Rainfed Books
Contents:
- Editor’s Note
- Protected Areas in Maharashtra – a brief introduction
- Section 1: News and Information from protected areas
- Section 2: Analysis and Perspective:
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)
ISBN: 9788192326931, Price Rs. 400; xi+235pp, 100 line drawings by Ashvini Menon
For copies at 20% discount write to psekhsaria@gmail.com

महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र वाताापत्र सवलत योजना
‘महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र वाताापत्रा’ची वानर्ाक वगाणी रुपये १५०/- भरा आनण
‘The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra’ हे महाराष्ट्रातील वन्यजीवनवर्यक बातम्या व
मानहतीचे सांकलन असलेले पततक ननम्म्या नकमतीत नमळवा.
नकांवा
रुपये ३५०/- भरा आनण ‘The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra’ पततकासह आनण
‘महाराष्ट्र सांरनक्षत क्षेत्र वाताापत्र’ नकांवा ‘Protected Area Update’ यापैकी एका वाताापत्राचे वर्ाभराचे सदतयत्व घ्या.
‘The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra’ या पततकानवर्यी अनधक मानहतीसाठी वरील
चौकट पाहा.
पततकाच्या परीक्षणासाठी पाहा (मराठी) https://marathi.thewire.in/author/parikshit-suryavanshi (लेखक - परीनक्षत सयू ावर्
ां ी)
(इग्रां जी) https://india.mongabay.com/2020/06/book-review-good-information-data-and-peoplessupport-is-needed-for-conservation/ (लेखक – असद रहमानी)
अनधक मानहतीसाठी सांपका psekhsaria@gmail.com नकांवा marathipaupdate@gmail.com
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दृष्टीकोन
अभयारण्याची लाबं लेली िेत्रक्षनक्षिती आक्षि माळढोक सवं धान
नवततीणा अर्ा दक्खनच्या पठारावर जे काही मोजके सांरनक्षत
क्षेत्र आहे त्यातले एक महाराष्ट्रातील माळढोक अभयारण्य.
अवर्ाणग्रतत प्रदेर्ात तग धरून राहण्यासाठी माळरान ही
पररसतां था नवकनसत िालेली आहे. इथल्या प्राण्याचां ा प्रजनन
काळ हा बहुताांर्ी पावसावर अवलांबून असतो आनण त्यामळे
प्रखर उन्हाळ्यानांतर येणारा वसांत ऋतू खपू काही बदल घडवून
आणतो.
मानवी हततक्षेपामळे माळरान हा अनधवास प्रचांड
गतीने लोप पावत आहे. त्यामळे मानवी हततक्षेपानवरनहत
माळरानावर अवलांबून प्रजातींची सांख्या खपू कमी िाली आहे.
माळढोक (ग्रेट इनां डयन बतटडा) म्हणजे माळरानावर अवलांबून
असणाऱ्या वन्यजीवाच
ां ा एक प्रनतननधीच. माळढोक, तणमोर
(फ्लॉररकन) पक्षी जे दक्खनच्या पठारावर काही दर्काांपूवी
सवात्र सहजपणे नदसायचे, त्याांची सांख्या आता अगदी बोटाांवर
मोजण्याइतकी नर्ल्लक रानहली आहे. बाकीच्या जनमनीवर
राहणाऱ्या पक्षयाच
ां ीही तीच गत आहे.
महाराष्ट्र हे देर्ातील एक महत्वाचे राज्य आहे नजथे
घटत्या सांख्येने का होईना पण माळढोक पक्षी आजही पाहायला
नमळतो. १९७५ साली जागनतक बँकेच्या अथासाहाय्याने इथे
अवर्ाणप्रवण भाग प्रकल्प या कायाक्रमाची सरुवात करण्यात
आली. या कायाक्रमाांतगात गवताळ करणे व वृक्ष लागवड हे
कायाक्रम महाराष्ट्र वन नवभागाने घेतले आनण जणू पनजान्म
नमळाल्यासारखा र्ायदा अनधवास सांरक्षणाच्या दृष्टीने िाला.
महाराष्ट्र सरकारने १९७९ मध्ये अनधसचू नेद्वारे
७८१८.४७ चौ. नकमी एवढे क्षेत्र माळढोक पक्षी अभयारण्य
म्हणनू जाहीर के ले, त्यात सोलापरू आनण अहमदनगर
नजल्यातील तालक्याांचा समावेर् होता. १९८७ मध्ये आणखी
६७७.९७ चौ. नकमी एवढा भाग आणखी त्यात अनधसचू नेद्वारे
वाढवला गेला. पररणामी अभयारण्याचे क्षेत्रर्ळ ८४९६.४४
चौ. नकमी एवढे मोठे िाले. नगर नजल्यातील नेवासा, कजात,
श्रीगोंदा हे तर सोलापरू नजल्यातील करमाळा, माढा, मोहोळ,
आनण उत्र सोलापरू या तालक्याचां ा त्यात समावेर् होता. जवळ
जवळ २०० खेडी आनण असांख्य वतत्याांचा यात समावेर्
िाला. पण ज्या पद्धतीने माळढोक सांवधान होणे अपेनक्षत होते व
त्यासाठी तथाननकाांमध्ये जी जागृती व्हायला हवी होती ते मात्र
होऊ र्कले नाही.
‘बॉम्बे नॅचरल नहतट्री सोसायटी’ (बीएनएचएस) या
सांतथेमार्ा त या अभयारण्याचा सवांकर् अभ्यास १९८०-८६,
१९८८ व २००४ मध्ये करण्यात आला. अभयारण्याच्या सीमा
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक २

पनगाठीत न िाल्याने सरसकट सवा भभू ागामध्ये जमीन
व्यवहारात अडचणी ननमााण िाल्या आनण नवर्य सवोच्च
न्यायालयात गेला. राष्ट्रीय वन्यजीव मांडळाचे प्रमख डॉ. एम. के .
रणनजतनसहां यानां ी वर्ा २००७ मध्ये सचनवले की
अभयारण्यातील बराचसा मोठा भाग (गावे व खाजगी जनमनी)
वगळला तर उरलेले ३४७ चौ. नकमी क्षेत्र चाांगल्या रीतीने जपले
जाऊ र्कते. या ननणायाला काही लोकाांनी नवरोध के ला आनण
महाराष्ट्रातील सरां नक्षत क्षेत्राचे प्रमाण कमी होईल अर्ी भीती
व्यक्त के ली. तेव्हा परत २०११ साली भारतीय वन्यजीव सांतथे(वाइल्डलाइर् इनन्तटट्यूट ऑर् इनां डया) -चे माजी अध्यक्ष डॉ.
नवश्वास सावरकर याांच्या अध्यक्षतेखाली सनमतीने १२२९.२४
चौ. नकमी क्षेत्र गठीत करण्याची सचू ना के ली. पण तथाननकाच्ां या
प्रखर नवरोधानांतर सरकारला २०१५ मध्ये आणखी एक सनमती
गठीत करावी लागली. या सनमतीच्या अहवालानसार माळढोक
अभयारण्याचे अनतररक्त क्षेत्र वगळून आजनमतीला ३६६.७३
चौ. नकमी एवढे क्षेत्रर्ळ आहे.
या सवा गदारोळात तथाननक लोक मात्र नवनाकारण
माळढोक पक्षयाला आपल्या नवकासात अडथळा समजायला
लागले. आज या अभयारण्यात के वळ दोनतीन माळढोक पक्षीच
नर्ल्लक आहेत जे कधीतरी दर्ान देतात. वेळेचे ननयोजन आनण
पररणामकारक उपाययोजना के ल्यानर्वाय हा पक्षी आनण
अनधवास वाचू र्कणार नाही. म्हणनू महाराष्ट्र र्ासन
माळढोकाच्या अनधवास सांवधानासाठी जाततीत जातत प्रयत्न
करीत आहे.
-

सुक्षजत नरवडे

-

सुनील क्षलमये

(माळढोक आनण तणमोर प्रकल्प र्ास्त्रज्ञ, बीएनएचएस, राजतथान)
ईमेल – s.narwade@bnhs.org
(अपर प्रधान मख्य वनसांरक्षक, वन्यजीव, पनिम, मांबई, महाराष्ट्र)
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