
संपादकीय           ३ 
काळ्या ढगाची रुपेरी ककनार                             

संरक्षित िेत्रातील बातम्या           
गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य                       ४ 

गौताळा अभयारण्यात परेुशा मनुष्यबळाअभावी वाघावर 

दखेरेखीचे काम अवघड 

जायकवाडी पक्षी अभयारण्य                   ४ 

नव्या पाणीपरुवठा योजनेसाठी मखु्य पंप हाऊसचे काम 

जायकवाडी पक्षी अभयारण्यात  

ठाणे क्रीक फ्लेकमगंो अभयारण्य                   ४ 

ठाणे खाडीसह रायगड कजल्ह्यातील खाडी, समदु्रककनारी 

फ्लेकमंगोंचा वर्षभर मकु्काम 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्ह्प                ५ 

ताडोब्याच्या गाभा क्षेत्रातील पयषटन पावसाळ्यात बंद 

ताडोबा अंधारीलगतच्या दोन गावाचं्या पनुवषसन प्रस्तावाची 

मखु्यमंत्रयांकडून मागणी 

तुंगारेश्वर अभयारण्य               ६ 

तुंगारेश्वर अभयारण्यात सदानंद बाबा आश्रमाच ेबेकायदा 

बांधकाम सरुूच 

नवेगाव नागकिरा व्याघ्र प्रकल्ह्प         ६ 

काळ्या कबबट्यापाठोपाठ नवेगाव नागकिरा 

व्याघ्र प्रकल्ह्पात कदसली ‘रस्टी स्पॉटेड कॅट’ 

नवेगाव नागकिरा व्याघ्र प्रकल्ह्प/पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्प       ६ 

नागकिरा व पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्पांदरम्यानच्या क्षेत्रात 

तीन वाघाचंा सचंार 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्ह्प               ७ 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्ह्पातील वन्यप्राण्याचंे उपचार कें द्र 

पशवुैद्यकीय अकधकाऱ्याअभावी बंद 

राष्ट्रीय बांबू अकभयानाचा कनधी मेळघाट प्रकतष्ठानाकडे पडून 

‘ट्रोकपिोडीअम कवररदकुबषअम’ कोळ्याच्या नराचे 

पकहल्ह्यांदाच मेळघाटात दशषन 

सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्प                 ८ 

कहमालयातील कगधाडाची सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्पात नोंद 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान         ८ 

आरे दगु्ध वसाहतीतील वनासाठी राखीव केलेल्ह्या जागचेे 

वन कवभागाकडे हस्तातंरण 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान/तुंगारेश्वर अभयारण्य        ९ 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व तुंगारेश्वर अभयारण्यात 

अनेक कठकाणी वाघोबाची दवेळे 

राज्यस्तरीय बातम्या         ९ 

बुद्ध पौकणषमेची प्राकणगणना कोकवड साथीमळेु 

सलग दसुऱ्या वर्ी रद्द 

कशकारीसाठी लावलेल्ह्या वीजेच्या तारा शोधण्यासाठी 

कवद्यार्थयाांनी बनवलेल्ह्या उपकरणाचा राज्यातील 

पाच व्याघ्र प्रकल्ह्पांमध्ये वापर 

कोळ्याच्या नव्या जातीला पोलीस कमषचारी तुकाराम 

ओबंळे यांच ेनाव 

डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या सन्मानाथष बांबूच्या जातीचे 

नामकरण 

पकिम महाराष्ट्र 

अहमदनगर कजल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील जंगलांत ९७ 

शेकरू 

कोरोना संसगाषची शक्यता लक्षात घऊेन माकणकडोह कनवारा 

कें द्रातील कबबट्याचंी कवशेर् काळजी 

कवदभष 

कवदभाषतील भंडारा, गोंकदयासह मध्य प्रदशेातील बालाघाट 

कजल्ह्यात सारस क्रौंच पक्ष्याचे अकस्तत्त्व धोक्यात 

अनुक्रमक्षिका 

खंड २, अंक ३                     जलु ै२०२१ (क्र.६) 
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मध्य चांदा वन कवभागाच्या प्रयतनांमळेु कवभागात यंदा 

उन्हाळ्यात माणसू-वन्यजीव सघंर्ष आटोक्यात 

भंडारा कजल्ह्यातील नाकाडोंगरी वगळता राज्यात इतरत्र 

कवकहरींना कठडे बांधण्याची योजना कागदावरच 

यवतमाळ कजल्ह्यातील नेर तालुक्यात कवकहरीत पडलेल्ह्या 

१५ नीलगायींची सटुका  

कोकण 

राज्यातील समदु्रककनाऱ्यांवर वर्ष २०२०-२१ मध्ये ऑकलव 

ररडले कासवांच्या घरट्यांच्या संख्यते वाढ 

कसंधदुगूष कजल्ह्यातील गावामंध्ये हत्तीची भीती; बागायतीचेही 

नुकसान 

आंबोली गावात ‘इकस्चमम’ प्रजातीच्या गवताची नवी जाती 

कसंधदुगूष कजल्ह्यात वाघाच्या अकस्तत्त्वाचा ठोस परुावा; 

स्वयचंकलत कॅमेऱ्याने कटपले वाघाच ेछायाकचत्र 

माणसू-कबबट्या संघर्ष        १६ 

राज्यात साडेचार मकहन्यांत ८७ कबबट्यांचा मतृय ू

औरंगाबाद कजल्ह्यात चार वर्ाांत १९ कबबट्याचंा मतृय ू

नाकशक कजल्ह्यातील अंजनेरी वन कवभागात माणसू-कबबट्या 

संघर्ाषवर ‘काबाषईड गन’चा उपाय 

माणसू-कबबट्या संकक्षप्त वतृ्त        १७ 

माणसू-वाघ संघर्ष        १८ 
भारतात यंदा ८६ वाघाचंा मतृयू; महाराष्ट्र दसुऱ्या क्रमांकावर 

कवदभाषतील कृर्ी क्षेत्र वाघांना अनुकूल  

गहुते कोंडून कजवंत जाळून वाकघणीची कशकार; आरोपींना 

अटक; अटक अन्यायकारक असल्ह्याचा ग्रामस्थाचंा 

दावा 

यवतमाळ कजल्ह्यातील िरी वन पररक्षेत्रात वाघाच्या 

हल्ह्ल्ह्यात दोन जखमी 

गडकचरोली कजल्ह्यात आठवडाभरात वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यातं तीन 

मकहला ठार 

चंद्रपरू कजल्ह्यात यंदा माणसू-वाघ सघंर्ष अकधक तीव्र 

राष्ट्रीय बातम्या         २१ 
कें द्रीय पयाषवरण मंत्रालयाने १९२७ च्या वन कायद्यात 

सधुारणा करण्यासाठी कनकवदा मागवल्ह्या 

वन कमषचाऱ्यांना पकहल्ह्या फळीतील कोकवड योदध््याचंा दजाष 

दणे्याची मागणी 

आंतरराष्ट्रीय बातम्या        २२ 
माणसू-वन्यजीव सघंर्ाषची व्याप्ती जगभर; संरकक्षत क्षेत्र अवघ े

९.६७ टक्केेः अहवाल 

दृष्टीकोन                       २४ 
जैवकवकवधता कायदा आकण वन्यजीव संरक्षण 

महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र 

खंड २, अंक ३, जुलै २०२१ (क्र. ६) 

संपादकेः रेश्मा जठार 

साहाय्यक संपादकेः पंकज सेखसरीया 

साहाय्यकेः राकधका अघोर 

शीर्षक व इतर रेखाकचत्रेेः अकश्वनी मेनन Visual Design Studio 

प्रकाशकेः कल्ह्पवकृ्ष 

संपादकीय पत्ााः C/o कल्ह्पवकृ्ष, अपाटषमेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८, कजमखाना, पणेु ४११००४, महाराष्ट्र, भारत. 

दूरभाष/फॅक्साः ०२० २५६५४२३९ ई मेलाःmarathipaupdate@gmail.com संकेतस्थळाः http://kalpavriksh.org 

*** 

टीपेः ‘महाराष्ट्र संरकक्षत क्षेत्र वाताषपत्रा’त प्रकाकशत बातम्या या तया तया बातमीखाली कदलेल्ह्या मळू प्रकाशनातील बातम्यांवर संपादकीय 

सोपस्कार करून प्रकाकशत केलेल्ह्या आहते. 

*** 

‘महाराष्ट्र संरकक्षत क्षेत्र वाताषपत्रा’च्या प्रकाशनासाठी अथषसाहाय्य 

दुलीप मथ्थाई नेचर कॉन्झवेशन रस्ट 

c/o फाऊण्डेशन फॉर इकॉलॉकजकल सेक्युररटी http://fes.org.in/ 

आकण 

अनेक क्षहतक्षचंतकांच्या वैयक्षिक देिग्या 

*** 
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काळ्या ढगाची रुपेरी क्षकनार 

‘महाराष्ट्र संरकक्षत क्षेत्र वाताषपत्रा’च्या जानेवारी २०२१ च्या 

अंकातील संपादकीय ‘वन्यजीवन- आतले ‘अकधक’ 

बाहरेचे’मध्ये मांडललेी संरकक्षत क्षते्रांबाहरेच ेवन्यजीवन ही 

जागकतक पातळीवरील समस्या आह.े तीच बाब माणसू-

वन्यप्राणी संघर्ाषची. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या 

असलेल्ह्या दशेामंध्येच हा संघर्ष आह,े असे नव्ह;े तर जगात 

सवषत्र हा संघर्ष आह.े या समस्यांचा इथे पनु्हा उल्ह्लेख 

करण्याचे कारण की ‘डब्ल्ह्य.ू डब्ल्ह्य.ू एफ.’ ही आंतरराष्ट्रीय 

स्वयंसेवी संस्था आकण संयकु्त राष्ट्रसंघाचा पयाषवरण 

संरक्षणासाठी कायषरत कवभाग – ‘य.ू एन. ई. पी.’ यांनी एकत्र 

येऊन प्रकाकशत केलेल्ह्या अहवालात या बाबी पनु्हा एकदा 

अधोरेकखत िाल्ह्या आहते.  

माणसू-वन्यजीव संघर्ाषत वरकरणी माणसाचे 

पारडे जड ठरत असल ेतरी वन्यजीवांचा कवनाश हा अखेरीस 

माणसाच्या अकस्तत्त्वावर उठणार ह े कनकित आह.े माणसू-

वन्यजीव संघर्ाषच े ह े जगदव््यापी कचत्र जाणकार आकण 

संवेदनशील माणसांना कनराशाजनक वाटत े ह े खरे. मात्र, 

कनराशेच्या या मोठ्या ढगाला छोटीशी रुपेरी ककनार आह;े 

ती इथे महाराष्ट्रातच यावेळी कदसनू येत आह.े 

चंद्रपरू कजल्ह्यात माणसू-वाघ संघर्ष टीपलेा 

पोहोचला असताना या कजल्ह्यातील एका वन कवभागात 

संघर्ष आटोक्यात ठेवनू तयात माणसू आकण वाघ दोहोंच े

बळी जाणार नाहीत, असे व्यवस्थापन एका उप वन 

संरक्षकानंी यशस्वी करून दाखवल ेआह.े मध्य चांदा वन 

कवभागात वर्षभरापवूी उप वन संरक्षक म्हणनू अरकवंद मुंढ े

आले. तेव्हापासनू तयानंी कवभागातील १६० अकधकारी, 

कमषचारी आकण तीनेकशे गावातंील रकहवाशानंा कवश्वासात 

घेऊन माणसू-वाघ संघर्ाषवर उपाययोजना करण्यास सरुुवात 

केली. या उपाययोजनाचंा पररणाम म्हणनू मध्य चांदा वन 

कवभागात यंदाच्या मोहफूल, तेंदपूत्ता वेचण्याच्या हगंामात 

वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात एकाही माणसाचा मतृय ूिाला नाही व 

वन्यप्राण्याच्या कशकारीची घटना घडली नाही. खरेीज, या 

हगंामात सवषसाधारणपणे लागणारे ककंवा लावल े जाणारे 

वणव,े बेकायदा जंगलतोड, वन कवभाग कवरुद्ध ग्रामस्थ 

संघर्ष अशा एकाही घटनचेी नोंद िाललेी नाही. 

दसुरी बातमी आह े ती उघड्या कवकहरींमध्य े

पडल्ह्यामळेु होणारे वन्यप्राण्याचंे मतृय ू टाळण्यासाठी 

केलेल्ह्या उपाययोजनेची. भंडारा कजल्ह्यातील नाकाडोंगरीच े

वन पररक्षेत्र अकधकारी कनतेश धनकवजय यानंी पढुाकार 

घेतला आकण सरकारी योजनातंगषत दहा लाख रुपयाचंा 

कनधी कमळवनू समुारे ३९ कवकहरींना कठडे बांधले. पररणामी, 

२०१९-२० या कालावधीत या कवकहरींवर कठडे बांधनू 

िाल,े तेव्हापासनू आजतागायत या पररसरात वन्यप्राणी 

कवकहरीत पडल्ह्याची एकही घटना घडलेली नाही. 

कतसरी बातमी आह ेती साध्या, सोप्या पण खपू 

महत्त्वाच्या संशोधनाकवर्यीची. वीजेच्या तारांमळेु केली 

जाणारी वन्यप्राण्यांची कशकार, होणारे मतृय ूटाळता यावेत, 

यासाठी अकभयाकंत्रकी महाकवद्यालयाच्या कवद्यार्थयाांनी व 

कशक्षकानंी कजवंत कवद्यतुप्रवाह शोधण्यासाठी एक उपकरण 

तयार केले. तयाचा महाराष्ट्रातील पाच व्याघ्र प्रकल्ह्पांमध्ये 

प्रायोकगक तत्त्वावर वापर केला जाणार आह.े 

नाकशक कजल्ह्यातील अंजनेरी वन कवभागान े

शेतकऱ्यांच्या मदतीन ेशेतमळ्यात सहज उपलब्ध असललेे 

साकहतय वापरून मोठा आवाज करणारी काबाषईड गन तयार 

केली आह.े तूताषस कबबट्याला पळवनू लावण्यासाठी कतचा 

उपयोग होत आह.े 

उपलब्ध पयाषय आकण साधनसंपत्तीला 

इच्छाशक्तीची जोड दते उपरोक्त घटनांमध्ये तीन कठकाणी 

वनाकधकाऱ्यांनी आपापल्ह्या अकधकारातं बदल घडवनू 

आणला; तर अकभयांकत्रकीच्या कवद्यार्थयाांनी शैक्षकणक 

कौशल्ह्याच्या आधारे व्यावहाररक पातळीवर संवधषनासाठी 

उपयकु्त ठरेल असे संशोधन यशस्वी केल.े 

धोरणातमक बदल – कधी बरे कधी वाईट - 

एकीकडे होत राहतील. मात्र, आह ेतया चौकटीत, उपलब्ध 

साधनसंपत्तीचा, आपापल्ह्या अकधकाराचंा – मग ते मयाषकदत 

का असेना – वापर करून समाजातील सवष स्तरातंील 

भागीदारानंा एकत्र आणनू व्यावहाररक उपाय शोधणे, 

तयांची अंमलबजावणी करणे, अंमलबजावणीदरम्यान 

लक्षात आलेल्ह्या चकुांमधनू कशकत पढुे जाणे, हचे तर नेमके 

माणसू-वन्यजीव संघर्ाषवर उपाययोजना करण्यासाठी 

अपेकक्षत आह.े 

*** 

 

संपादकीय 
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गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य 

गौताळा अभयारण्यात पुरेशा मनुष्ट्यबळाअभावी 

वाघावर देखरेखीचे काम अवघड 

औरंगाबाद कजल्ह्यातील गौताळा वन्यजीव अभयारण्यात 

८१ वर्ाांनतंर आढळलेल्ह्या वाघावर लक्ष ठेवण्यासाठी 

अभयारण्य प्रशासनाकडे परेुसे मनुष्यबळ नाही. तयामळेु या 

वाघावर दखेरेख ठेवणे अवघड िाले आह.े 

कटपेश्वर वन्यजीव अभयारण्यातनू हा वाघ 

गौताळ्यात आला आह े(पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र 

खंड २ अंक २ क्र. ५). गौताळ्यात तयाच्यासाठी परेुसे भक्ष्य 

उपलब्ध असल्ह्याच ेगौताळा प्रशासनाने साकंगतल.े  

गौताळा अभयारण्यात कन्नड, नागड आकण 

चाळीसगाव अशी तीन वन क्षते्रे आहते. पैकी ६,५०० हके्टर 

क्षेत्रावर पसरलेल्ह्या चाळीसगाव वन क्षेत्रात वन क्षेत्रपालाच े

एक आकण वन रक्षकाची दोन पद ेररकामी आहते. तयामळेु 

वाघाच्या हालचालींवर साततयान े दखेरेख ठेवणे अशक्य 

िाल ेआह,े असे प्रशासनान ेसांकगतले. 

सूत्र - ‘Staff crunch affecting Gautala tiger  

         tracking: Maha official’,  

         www.outlookindia.com, २१.०६.२०२१. 

जायकवाडी पक्षी अभयारण्य 

नव्या पािीपुरवठा योजनेसाठी मुख्य पंप हाऊसचे 

काम जायकवाडी पिी अभयारण्यात  

राज्य शासनान े औरंगाबादसाठी १६८० कोटींची नवीन 

पाणी परुवठा योजना मंजरू केली आह.े या योजनेत सातारा-

दवेळाई-गुंठेवारी भागांसह संपणूष शहराला पाणीपरुवठा 

करण्याचे कनयोजन करण्यात आले आह.े मात्र, या 

योजनेसाठी जायकवाडी पक्षी अभयारण्यात काम करावे 

लागणार असल्ह्यामळेु राज्य शासनाला कें द्र सरकारकडून 

‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्याव ेलागणार आह.े 

फेब्रवुारी मकहन्यात महाराष्ट्र जीवन 

प्राकधकरणाकडून कंत्राट घेतलेल्ह्या कंपनीने या योजनचेे 

काम सरुू केले. मात्र,  योजनेचा भाग म्हणनू 

जायकवाडीच्या नाथसागरात समुारे एक त ेदीड ककलोमीटर 

आत जाऊन मखु्य पपं हाऊसचे काम करावे लागणार आह.े 

ज्या कठकाणी ह ेकाम केले जाणार आह ेतो संपणूष पररसर 

पक्षी अभयारण्याचा भाग आह.े  

औरंगाबाद शहराचे महत्त्व, या शहराची 

लोकसंख्या आकण पाण्याची गरज लक्षात घेऊन कें द्रीय 

पयाषवरण, वन आकण हवामान बदल मंत्रालयाने पक्षी 

अभयारण्याच्या क्षते्रात पाणीपरुवठा योजनेच्या कामाला 

परवानगी द्यावी, अशी कवनंती महाराष्ट्र जीवन प्राकधकरणान े

केली आह.े परंत ुअद्याप ही परवानगी कमळालेली नाही.  

सूत्र - उन्मेर् दशेपांडे. ‘पक्षी अभयारण्याचा पाणीपरुवठा  

         योजनेला कें द्र सरकारचा अडथळा’,  

         maharashtratimes.com, १७.०५.२०२१. 

ठाणे क्रीक फ्लेकमंगो अभयारण्य 

ठािे खाडीसह रायगड क्षजल्ह्यातील खाडी, 

समुद्रक्षकनारी फ्लेक्षमंगोंचा वषाभर मुक्काम 

 

ठाणे खाडीत फ्लेकमंगो (रोकहत) पक्ष्यांचा वर्षभर वावर असनू 

पररसरातील पोर्क वातावरणामळेु ठाणे आकण रायगड 

कजल्ह्यातील कवशेर्तेः उरण खाडी व समदु्रककनारी मोक्याची 

४ 

संरक्षित िेत्रातील बातम्या 
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जागा बघनू ते कायमस्वरूपी कस्थराव ूलागले आहते, असे 

पक्षी अभ्यासकाचंे मत आह.े 

ठाणे खाडीत फ्लेकमगंोंची संख्या वाढत े आह,े 

याबाबत अभ्यासकामंध्ये एकमत असले तरी तयामागील 

कारणांबाबत मतेमतांतरे आहते. ठाणे खाडी पररसरात येणारे 

फ्लेकमगंो प्रजननासाठी पावसाळ्याच ेकाही कदवस अगोदर 

उड्डाण करून कच्छच्या रणात जात; मात्र आता त ेठाणे, 

रायगड पररसरात कस्थरावण्याचा प्रयतन करत असावेत. 

खाडी पररसरात तयाचंे खाद्य - शेवाळ कवपलु प्रमाणात आह.े 

तयामळेु खाडी पररसरात वर्ाषच े बाराही मकहने फ्लेकमंगो 

कदसत असल्ह्याचे पक्षी अभ्यासकानंी सांकगतले. काही पक्षी 

अभ्यासकांच्या मत े तयांच े कहवाळ्यात उकशरा आगमन 

िाल्ह्यामळेु त े अद्याप इथे कदसत आहते; तर काही 

अभ्यासकांच्या मत ेपाच त ेदहा टक्के पक्षी परतीचा प्रवास 

करणे टाळतात. 

सूत्र - प्रशांत कसनकर. ‘ठाणे खाडी, उरण पररसरात  

         फ्लेकमंगोंच्या मकु्कामात वाढ’,   

         maharashtratimes.com, २८.०५.२०२१. 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्ह्प 

ताडोब्याच्या गाभा िेत्रातील पयाटन 

पावसाळ्यात बंद 

कोरोना कवर्ाणचूा संसर्ग कमी झाल्यानंतर २५ जनू रोजी 

उघडण्यात आललेे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील 

गाभा क्षेत्राच ेसहाही दरवाजे एक जलुैपासनू बंद करण्यात 

आले आहते. पावसाळ्यात रस्त े खराब होत असल्याने 

प्रकल्ह्प प्रशासनान ेहा ननर्गय घतेला. गाभा क्षते्रातील पयषटन 

एक ऑक्टोबरपासनू पनु्हा सरुू करण्यात येईल. मात्र, बफर 

क्षेत्रातील सवग - १३ दरवाजे पावसाळ्यातही खलुे राहर्ार 

आहते.  

राज्यात कोरोनाची दसुरी लाट आली असताना 

सरुक्षेचा उपाय म्हर्नू १५ एनप्रलपासनू वन्यजीव पयगटन बंद 

करण्यात आले. तयानंतर जनू मनहन्याच्या मध्यात सारे काही 

पवूगपदावर येत असताना व्याघ्र पयगटनासाठी ताडोब्याचे 

दरवाजे खलु े करण्याची मार्र्ी केली जात होती. राष्ट्रीय 

व्याघ्र संवधषन प्राकधकरण आनर् प्रधान मखु्य वन संरक्षक 

(वन्यजीव) यांनी परवानर्ी नदली आकण प्रकल्पाच्या गाभा  

क्षेत्रातील सहाही दरवाजे २५ जनू त े३० जनू या कालावधीत 

ननयम आनर् अटींसह पयगटकांसाठी खलुे िाले होते. या 

सहा कदवसातं गाभा क्षते्रात पयषटनासाठी एकूर् ५७१ वाहन े

र्ेल्याची नोंद झाली आह.े 

 

सूत्र – पंकज मोहरीर. ‘ताडोब्यातील 'कोअर'ला पावसाळी  

         सटु्टी; १ ऑक्टोबरपासून होर्ार खलुे’,  

         maharashtratimes.com, ०१.०७.२०२१. 

ताडोबा अंधारीलगतच्या दोन गावांच्या 

पुनवासन प्रस्तावाची मुख्यमंत्रयांकडून मागिी 

चंद्रपरू कजल्ह्यात वाढललेी वाघाचंी संख्या आकण माणसू-

वन्यजीव संघर्ाांच्या घटनाचंे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्ह्पाच े क्षेत्र वाढवण्यासाठी 

लगतच्या दोन गावांच्या पनुवषसनाचा प्रस्ताव तातडीने सादर 

करावा, असे कनदशे मखु्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कदल े

आहते. 

मखु्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली मे मकहन्यात 

िालेल्ह्या बैठकीत वन कवभागाच्या कामाचा आढावा 

घेण्यात आला. तयावेळी तयांनी ह े कनदशे कदले. पयषटकानंा 

आककर्षत करू शकतील अशी कठकाणे कनवडून कतथे 

जाणीवपवूषक नैसकगषक अकधवासांचा कवकास करावा, 

जेणेकरून पयषटकांना जंगलाचा अनुभव घेता येईल, असे 

मखु्यमंत्रयानंी यावेळी सांकगतल.े उघड्या कवकहरीत वाघासह 

अन्य प्राणी पडून तयांचे मतृय ूहोण्याच्या घटना रोखण्यासाठी 

५ 
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कवकहरींना संरक्षक कभंत बांधावी व अन्य आवश्यक 

उपाययोजना कराव्यात, असेही  ते म्हणाले. 

सूत्र – ‘राज्यात वाघांच्या संख्येत वाढ ; सध्या ३१२ वाघ’,  

         www.loksatta.com, २५.०५.२०२१.  

तुंगारेश्वर अभयारण्य 

तुंगारेश्वर अभयारण्यात सदानंद बाबा आश्रमाचे 

बेकायदा बांधकाम सुरूच 

तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात असलेल्ह्या सदानंद बाबा 

आश्रमाकडून अभयारण्य पररसरात बेकायदा बांधकाम े

सरुूच आहते, अशी पयाषवरणवाद्यांची तक्रार आह.े 

आश्रमाने तुंगारेश्वर अभयारण्यात केलेली बेकायदा 

बांधकामे पाडून टाकण्याचा कनकाल सवोच्च न्यायालयान े

कदला होता. कनकालाची अंमलबजावणी होऊन वर्ष उलटल े

आह.े 

‘कॉन्िवेशन एक्शन ट्रस्ट’ (कॅट) या संस्थेचे 

पदाकधकारी २६ जनू रोजी तुंगारेश्वर अभयारण्यात गेल ेहोते. 

तयावेळी तयांनी पाकहल े की आश्रमापयांत जाणारा 

रस्तयावरून वाहतुकीला परवानगी नसतानाही भक्त आकण 

आश्रमाच्या पदाकधकाऱ्याचंी वाहने या रस्तयाचा सराषस 

वापर करत आहते. खरेीज, बेकायदा बांधकाम पाडल्ह्यानंतर 

आश्रमाच्या आवारात पनु्हा दोन नवी बांधकाम े करण्यात 

आली आहते. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालकांच्या 

अखतयाररत हा पररसर यतेो. वनाकधकारी या कठकाणी 

पाहणी करून आवश्यक कारवाई करतील, असे उद्यानाच्या 

संचालकांनी सांकगतल ेआह.े 

सूत्र – योगेश नाईक. ‘Environmentalists complain  

         ashram in Tungareshwar Wildlife Sanctuary  

         constructing illegal extensions’,  

         www.indianexpress.com, २९.०६.२०२१. 

 

 

नवेगाव नागकिरा व्याघ्र प्रकल्ह्प 

काळ्या क्षबबट्यापाठोपाठ नवेगाव नागक्षझरा 

व्याघ्र प्रकल्ह्पात क्षदसली ‘रस्टी स्पॉटेड कॅट’ 

नवेर्ाव नार्नझरा व्याघ्र प्रकल्ह्पात काळ्या 

कबबट्यापाठोपाठ माजाषर कुळातील सवाषत लहान मांजर 

‘रस्टी स्पॉटेड कॅट’ दोन कपल्ह्लासंह कदसनू आले आह.े 

दमुीळ असलेल्ह्या या जातीच्या मादीची दोन नपल्ह्लांसह 

छबी स्वयंचकलत कॅमेऱ्यामध्य ेआली आह.े  

जनू मकहन्याच्या मध्यात व्याघ्र प्रकल्ह्पाचा भाग 

असलेल्ह्या नागकिरा अभयारण्यात लावलेल्ह्या स्वयंचकलत 

कॅमेऱ्यामध्य ेएक काळा कबबट्या मादीसह आढळून आला. 

प्रकल्ह्प व्यवस्थापनान े अकधक अभ्यासासाठी या नोंदी 

‘वाईल्ड लाईफ इनन्स्टट्यटू ऑफ इनंडया’कडे पाठवल्ह्या 

आहते. 

यापवूी ताडोबा आनर् पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्पामंध्ये 

काळा कबबट्या कदसनू आला आह.े  

सूत्र - रेणुका धायबर. ‘प्रार्ी पे्रमींसाठी आनंदाची बातमी,  

        काळ्या नबबट्यानंतर आता ‘या’ जातीचं दर्गन’,  

        maharashtratimes.com, ०६.०७.२०२१.   

        ‘नार्नझऱ्यात आढळला दमुीळ काळा नबबळ्या’,   

        maharashtratimes.com, ०६.०७.२०२१. 

नवेगाव नागकिरा व्याघ्र प्रकल्ह्प/पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्प 

नागक्षझरा व पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्पांदरम्यानच्या  

िेत्रात तीन वाघांचा संचार 

भंडारा कजल्ह्यातील नाकाडोंगरी वन क्षेत्रातील कचखला 

कनयतक्षते्रात वाकघणीसह दोन बछड्यांचे अकस्तत्त्व कदसनू 

आले आह.े वन कवभागाने लावलेल्ह्या स्वयंचकलत कॅमेऱ्यात 

मे मकहन्यात तयाचंे छायाकचत्र आल ेआह.े  

पेंच आकण नागकिऱ्याला जोडणारा हा वन्यजीव 

भ्रमणपट्टा आह.े तुमसर आकण मोहाडी तालकुा कमळून वन 

कवभागाची चार वन क्षते्रे आहते. यात तुमसर, नाकाडोंगरी, 

लेंडेिरी, जामकांजरी या क्षते्रांचा समावेश आह.े  

६ 
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नाकाडोंगरी वन क्षेत्रात डोंगरी माईन, कचखला माईन ही 

मँगकनज क्षेत्रे आहते. या भागात मध्य प्रदशेातनू आलले े

अनेक वाघ आहते. गेल्ह्या वर्ी याच पररसरात कशकारीचे 

प्रकरण उघडकीस आल ेहोत.े वीजप्रवाह वापरून कशकार 

करणारी टोळी पकडण्यात आली होती. या भागाला 

कचखला कनयतक्षते्र लागनू आह.े तयामळेु वन कवभाग सावध 

िाला आह.े 

सूत्र – ‘भंडारा : वाघाचे तीन बछडे मतृावस्थेत सापडल्ह्यानंतर  

         कतथेच आढळले वाकघणीसह दोन नवीन बछडे!’,  

         www.loksatta.com, २१.०५.२०२१. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्ह्प 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्ह्पातील वन्यप्राण्यांचे 

उपचार कें द्र पशुवैद्यकीय अक्षधकाऱ्याअभावी बंद 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्ह्पातंगषत परतवाडा इथे वन्यजीवांसाठी 

उभारण्यात आलेल्ह्या तातपरुतया उपचार कें द्रात चार मकहन े

उलटून गेल्ह्यावरही पशवैुद्यकीय अकधकाऱ्याची नमेणकू 

िाली नाही. पररणामी, ह ेकें द्र बंद पडल ेआह.े  

कें द्रातील शीघ्रकृती बचाव पथकही काढून 

घेण्यात आल े आह.े तयामळेु वन्यजीवांना आपातकालीन 

सेवा उपलब्ध होत नाही. जानेवारी २०२१ पासनू पश ु

वैद्यकीय अकधकारी नाही. या बाबी राज्य वन्यजीव 

मंडळाच्या सदस्याने प्रधान मखु्य वन संरक्षक (वन्यजीव) 

यांना पत्राद्वारे कळवल्ह्या आहते. 

कनसगष संरक्षण व वन्यजीव व्यवस्थापन 

योजनेंतगषत २०१८-१९ मध्ये ७०,५६,९०० रुपये कनधी 

खचष करून ह ेकें द्र उभारण्यात आले आह.े तयामध्ये वन्य 

प्राण्यांसाठी आठवड्याच े सवष कदवस २४ तास 

और्धोपचार, शस्त्रकक्रया कवभाग आदी सकुवधा उभारल्ह्या 

आहते. मेळघाट व्याघ्र प्रकतष्ठानाकडे या कें द्राच्या 

व्यवस्थापनाची जबाबदारी आह.े 

सूत्र – अकनल कडू. ‘मेळघाट व्याघ्र प्रकतष्ठानकडून  

         वन्यजीवांच्या आरोग्याकडे दलुषक्ष’,  

         www.lokmat.com, २९.०५.२०२१. 

राष्ट्रीय बांब ूअक्षभयानाचा क्षनधी 

मेळघाट प्रक्षतष्ठानाकडे पडून  

महाराष्ट्र बांबू कवकास मंडळान ेमळेघाट व्याघ्र प्रकल्ह्पाकडे 

सोपवललेे राष्ट्रीय बांबू अकभयान बंद पडल े आह.े बांबू 

प्रकक्रया यकुनट अंतगषत प्रकशक्षणासाठी खरेदी केललेी लाखो 

रुपयांची यंत्र ेगोदामात पडून आहते. तयाचबरोबर, प्रादकेशक 

वन कवभागांसाठी असललेी यंत्रहेी कनधाषररत कवभागांऐवजी 

व्याघ्र प्रकल्ह्पातच पडून आहते. अकभयानातंगषत उभारणे 

अपेकक्षत असललेी बांबू नसषरीसदु्धा अकस्तत्त्वात आलेली 

नाही. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्ह्पाला वर्ष २०१८-१९ मध्ये 

राष्ट्रीय बांबू अकभयान राबवण्यासाठी ८३ लाखांचा कनधी 

दणे्यात आला. तयात बाबूं नसषरीकरता ५० लाख, प्रकक्रया 

यंत्रणेकरता ३० लाख, शतेकऱ्यानंा प्रातयकक्षक दणे्याकरता 

तीन लाख रुपय ेकदल ेआहते. तयातील जवळपास १२ लाख 

रुपये यंत्रांच्या खरेदीवर खचष िाले. उरललेे समुारे ७१ लाख 

रुपये मेळघाट व्याघ्र संवधषन प्रकतष्ठानाकडे वळवण्यात 

आले. मात्र, हा कनधी गलेी तीन वरे् पडून आह.े 

कवधान पररर्दते प्रश्नोत्तरामंध्ये ही बाब उघडकीस 

आली असनू वनाकधकाऱ्यासह संबंकधतांकडून राष्ट्रीय बांबू 

अकभयानाच्या अंमलबजावणीकडे दलुषक्ष िाल्ह्याच े कदसनू 

आले आह.े 

सूत्र – अकनल कडू. ‘रेड्डींनी राष्ट्रीय बांबू अकभयान धुळीस  

         कमळकवले’, www.lokmat.com, ११.०५.२०२१. 

‘रोक्षपझोडीअम क्षवररदुक्षबाअम’ कोळ्याच्या नराचे 

पक्षहल्ह्यांदाच मेळघाटात दशान 

मेळघाटात ‘ट्रोकपिोडीअम कवररदकुबषअम’ या कोळ्याच्या 

जातीचा नर पकहल्ह्यांदा कदसनू आला आह.े या जातीचा नर 

३.६ कममी लांब व मादी ४.१ कममी लांबीची असते. मादीची 

पकहली नोंद गजुरातमधील गांधीनगर इथे पालजजवळ 

अरण्य पाकाषत २०१६ मध्ये प्रजापती व तयांच्या सहकारी 

संशोधकांनी केली होती. 

७ 
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दयाषपरुातील जे. डी. पाटील सांगळुदकर 

महाकवद्यालयातील स्पायडर रीसचष लबॅोरेटरीतील प्रा. 

अतुल बोडखे, वाइल्ह्डलाइफ इकन्सट्यटू ऑफ इकंडया 

(WII) या संस्थेतील डॉ. व्ही.पी. उकनयाल व डॉ. शाकजया 

काकसन यांच्यासह कोळ्यांच्या संशोधनादरम्यान सभुार् 

कांबळे, डॉ. महशे कचखले, डॉ. गजानन संताप े व सावन 

दशेमखु यांना हा नर कोळी कदसनू आला. ह ेसंशोधन WII 

च्या सहयोगाने आकण कें द्रीय पयाषवरण, वन आकण हवामान 

बदल मंत्रालयाच्या आकथषक साहाय्याने होत आह.े 

सूत्र - ‘जगातील पकहला ‘ट्रोकपिोकडअम कवररदकुबषअम’  

         प्रजातीचा कोळी’, www.loksatta.com,  

         १८.०५.२०२१. 

         जयंत सोनोने. ‘मेळघाटात सापडला जगातील पकहला  

         ट्रोकपिोकडअम कवररदकुबषअम नर’,  

         maharashtratimes.com, ०८.०५.२०२१. 

 

सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्प 

क्षहमालयातील क्षगधाडाची 

सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्पात नोंद 

सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्पातील जंगली जयगड भागात गस्त 

घालत असताना वनक्षेत्रपाल स्नेहल मगर आकण वनरक्षक 

संतोर् चाळके यानंा कग्रफन कगधाड आकाशात कघरट्या 

घालताना कदसल.े कगधाडाच्या उजव्या पंखावर पक्षी 

अभ्यासकांनी नाररंगी रंगाचे अंकन केले आह.े तयामळेु 

तयाच्याकवर्यी अकधक माकहती कमळवणे शक्य होणार आह.े  

ह े कगधाड कतबेट, किाककस्तान, उिबेककस्तान, 

कककगषकिस्तान, ताकजककस्तान, अफगाकणस्तान आकण 

पाककस्तान त े भारतीय कहमालय, नेपाळ, भतूान त े पकिम 

चीन, मगंोकलया, दकक्षणेकडील यरुोप, उत्तर आकिका या 

भागात मखु्यतवे आढळत.े याच े सयाद्रीतील दशषन ही 

दमुीळ घटना आह.े 

सूत्र - कवजय पाटील. ‘कगधाडाच्या दमुीळ प्रजातीचे ‘सयाद्री  

        व्याघ्र’ प्रकल्ह्पात दशषन!’, www.loksatta.com,  

        २७.०५.२०२१. 

        चैत्राली चांदोरकर. ‘आनंदाची बातमी! सयाद्री व्याघ्र  

        प्रकल्ह्पात दकुमषळ कग्रफॉन कगधाडाची नोंद’,  

        maharashtratimes.com, २६.०५.२०२१. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 

आरे दुग्ध वसाहतीतील वनासाठी राखीव केलेल्ह्या 

जागेचे वन क्षवभागाकडे हस्तांतरि 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ असलेली आरे दगु्ध 

वसाहतीची जागा वनासाठी राखीव ठेवण्याचा कनणषय राज्य 

सरकारन े घेतला होता. तयानसुार जनू मकहन्याच्या 

सरुुवातीला २८६.७३२ हके्टर अकधसकूचत जागचेा ताबा 

आरे दगु्ध वसाहतीने वन कवभागास प्रतयक्ष सोपवला.  

आरेच्या मखु्य कायषकारी अकधकाऱ्यांनी 

बोररवली तहसीलदार आकण नगरभमूापन अकधकारी 

मालाड यांच्या उपकस्थतीत मखु्य वन संरक्षकांना जकमनीचा 

ताबा कदला. या संदभाषत राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ 

नुसार नागररकांकडून सचूना आकण हरकती मागवण्यात 

येऊन तयावर सनुावणीनंतर अंकतम अकधसचूना काढण्यात 

येणार आह.े 

सप्टेंबर २०२० मध्य ेराज्य शासनाच्या बैठकीत 

िालेल्ह्या कनणषयानुसार आरे इथली १२५.४२२ हके्टर, 

गोरेगाव इथली ७१.६३१ हके्टर आकण मरोळ मरोशी इथली 

८९.६७९ हके्टर इतकी जागा वन कवभागाच्या ताब्यात 

दणे्यात आली आह.े या व्यकतररक्त मरोळ मरोशी गावातील 

४०.४६९ हके्टर जागा यापवूीच संजय गांधी राष्ट्रीय 

उद्यानाच्या ताब्यात दणे्यात आली आहे. 

सूत्र - अकमत उजागरे. ‘मुंबईच्या मधोमध कवस्तीणष जंगल  

        फुलकवण्याचा मागष मोकळा’, www.esakal.com,  

        ०७.०६.२०२१. 
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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान/तुंगारेश्वर अभयारण्य 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व तुगंारेश्वर अभयारण्यात 

अनेक क्षठकािी वाघोबाची देवळे 

पट्टरेी वाघ, कबबट्या यांची पजूा करण्याची प्रथा संजय गांधी 

राष्ट्रीय उद्यान व तुगंारेश्वर अभयारण्यातील पारंपररक वारली 

समाजात आह.े तयामळेु या पररसरात वाघोबाची अनेक 

दवेळे असल्ह्याचे कदसनू आले आह.े 

पट्टरेी वाघ, कबबट्या यानंा वाघोबा म्हणनू 

तयांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी वारली समाज 

तयांचे पजून करतो. तयासाठी उभारललेी लहानशी 

दऊेळसदृश १५० कठकाणे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व 

तुंगारेश्वर अभयारण्याच्या पररसरात आढळली आहते. 

माणसू आकण वाघ यांच्या सहअकस्तत्त्वाचा हा परुावा आह.े 

रम्या नायर, ओकंार पाटील, कनकीत सवेु, जॉन 

कलनले आकण कवद्या अत्रेय यांनी २०१८-१९ मध्ये प्रकाकशत 

केलेल्ह्या शोधकनबंधात ही बाब माडंली आह.े तयांच्या या 

शोधकनबंधासाठी केलेल्ह्या अभ्यासाबाबतचा लेख 

अलीकडे िंकटअसष इन कॉन्िवेशन सायन्स या 

कनयतकाकलकात प्रकसद्ध िाला. तयामध्ये ही माकहती कदली 

आह.े 

सूत्र – क्लॅरा लुईस. ‘Mumbai: Ethnographic study of  

         Warli tribe documents 150 Waghoba  

         shrines’, www.timesofindia.indiatimes.com,  

         २७.०६.२०२१.

 

बुद्ध पौक्षिामेची प्राक्षिगिना कोक्षवड साथीमुळे 

सलग दुसऱ्या वषी रद्द 

 

राज्यात बुद्ध पौकणषमेला होणाऱ्या वन्यप्राणी गणनलेा सलग 

दसुऱ्या वर्ी कोकवड साथीचा फटका बसला आह.े 

या गणनतेील वन्यप्राण्यांची आकडेवारी 

अकधकृतपणे गहृीत धरली जात नाही. मात्र, प्रादकेशक वन 

कवभाग या गणनेत सहभागी होण्यासाठी  जंगलालगतच्या 

गावकऱ्यानंा प्राधान्य दतेो. एकही रुपया न घेता संधी दणे्यात 

आलेल े अनेक गावकरी गणनेनतंरही वन कवभागाच्या 

संपकाषत राहनू कवभागाला मदत करतात. तयामळेु 

जनजागतृीचा उद्दशे साध्य होतो. 

बुद्ध पौकणषमेच्या लख्ख प्रकाशात पाणवठ्यावर 

येणाऱ्या प्राण्याचंी कशकार करणे सहज शक्य आह.े मात्र, 

गणनेमळेु कशकाऱ्यांच ेह ेध्येय साध्य होत नव्हत.े यवतमाळ 

कजल्ह्यातील कटपेश्वर अभयारण्यात मागील वर्ी कशकाऱ्यांनी 

गणना न िाल्ह्याचा फायदा घतेला. पाणवठ्याशेजारी 

लावलेल्ह्या स्वयंचकलत कॅमऱे्यामळेु ती घटना उघडकीस 

आली आकण तीन कशकाऱ्यांना अटक करण्यात आली 

(पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड १ अंक २ क्र. २). 

गेल्ह्या वर्ी सात मे रोजी बुद्धपौकणषमा होती. मात्र, 

२४ माचषपासनू दशेभरात टाळेबंदी असल्ह्याने ही गणना 

स्थकगत करण्यात आली. यावर्ी २६ म े रोजी बुद्धपौकणषमा 

होती, मात्र ३१ मे पयांत टाळेबंदी असल्ह्याने यंदाही गणना 

स्थकगत करण्यात आली. 

सूत्र -  ‘बुद्धपौकणषमेला होणाऱ्या वन्यप्राणी गणनेवर कोरोनाचे 

          सावट’, www.loksatta.com, २१.०५.२०२१. 

९ 

राज्यस्तरीय बातम्या 
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क्षशकारीसाठी लावलेल्ह्या वीजेच्या तारा 

शोधण्यासाठी क्षवद्याथ्याांनी बनवलेल्ह्या उपकरिाचा 

राज्यातील पाच व्याघ्र प्रकल्ह्पांमध्ये वापर 

वन्य प्राण्यांची कशकार करण्यासाठी लावलेल्ह्या कजवंत 

कवद्यतुताराचंा शोध घेणारी २० उपकरणे महाराष्ट्रातील पाच 

व्याघ्र प्रकल्ह्पांमध्ये वापरण्यात येणार आहते. ताडोबा 

अंधारी, नवेगाव नागकिरा व्याघ्र प्रकल्ह्पांना प्रतयेकी चार, 

बोर व्याघ्र प्रकल्ह्पाला तीन आकण मळेघाटाला पाच उपकरणे 

दणे्यात आली आहते. 

‘अटल इनोव्हशेन सेंटर’ आकण आंध्र प्रदशेातील 

‘श्री कृष्णदवेराय कवद्यापीठा’न ेडब्ल्ह्यडूब्ल्ह्यएूफ-इकंडयाच्या 

सहयोगाने २०१९ मध्ये एक स्पधाष आयोकजत केली होती. 

या स्पधते ‘कुप्पम अकभयांकत्रकी महाकवद्यालया’च्या 

कवद्यार्थयाांनी व कशक्षकांनी कजवंत कवद्यतुप्रवाह शोधण्याच्या 

उपकरणाची संकल्ह्पना मांडली. तयांना नमनु्यादाखल एक 

उपकरण तयार करण्यास सागंण्यात आले. २०२० मध्ये 

महाराष्ट्र आकण मध्य प्रदशेातील जंगलात या उपकरणाची 

चाचणी करण्यात आली. या चाचणीनंतर या उपकरणात 

कवजेरी असावी, ते कमी अंतरावरून वापरता यावे, उपकरण 

फारसे जड नसावे इ. सधुारणा सचुवण्यात आल्ह्या. या 

सचूनांनुसार व्यावसाकयक पातळीवर ‘कुप्पम इलेक्ट्रो 

सोल्ह्यशुन प्रायव्हटे कलकमटेड’ या स्टाटषअप कंपनीच्या 

माध्यमातून सधुाररत उपकरण तयार करण्यात आल.े अशा 

सधुाररत २० उपकरणांचा नमनु्यादाखल वापर राज्यातील 

पाच व्याघ्र प्रकल्ह्पामंध्ये केला जाणार आह.े 

कजवंत कवद्यतुप्रवाह कुठे सोडण्यात आला आह,े 

ह े या उपकरणाद्वारे तीन मीटर अंतरावरून शोधता येते. 

भ्रमणध्वनीच्या भारकानदेखेील ह ेउपकरण चाजष होते आकण 

११ ते १२ तास चालत.े सध्या एका उपकरणाची ककंमत 

१०,००० रु. इतकी आह;े मात्र, मोठ्या संख्येने कवकत 

घेतल्ह्यास एक उपकरण ८,००० रु. दरात कमळू शकत.े 

सूत्र – ‘वीजतारांद्वारे होणाऱ्या कशकारीला आळा’,  

         www.loksatta.com, ०३.०७.२०२१.  

         कवजय कपंजरकर. ‘In a first, Nagpur forest  

         department to use live wire detectors to  

         check poaching’,  

         www.timesofindia.indiatimes.com,  

         २५.०६.२०२१. 

कोळ्याच्या नव्या जातीला  

पोलीस कमाचारी तुकाराम ओबंळे यांचे नाव  

महाराष्ट्रात नव्याने सापडलेल्ह्या कोळ्याचं्या दोनपैकी एका 

जातीला शहीद पोलीस कमषचारी तुकाराम ओबंळे यांच्या 

सन्मानाथष ‘इकसअस तुकारामी’ ह ेनाव दणे्यात आल ेआह.े 

ओबंळे यांनी मुंबईतील २६/११ च्या दहशतवादी 

हल्ह्ल्ह्यादरम्यान अंगावर २३ गोळ्या िेलत दहशतवादी 

कसाबला कजवंत पकडल.े तयांच्या बकलदानाची आठवण 

म्हणनू तयांचे नाव जातीला दणे्यात आल्ह्याचे संशोधक धवृ 

प्रजापती यांनी सांकगतले. दसुऱ्या जातीला प्रजापती याचं े

कमत्र कमलशे चोळके यांच्या स्मरणाथष ‘कफनटेल्ह्ला 

चोळकेई’ असे नाव दणे्यात आले आह.े  

सूत्र – ‘अकभमानास्पद! कोळ्याच्या नव्या प्रजातीला शहीद  

         वीर तुकाराम ओबंळे यांचं नाव’,  

         www.loksatta.com, २९.०६.२०२१. 

डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या सन्मानाथा 

बांबूच्या जातीचे नामकरि 

सयाद्रीतील मेस आकण माणगा म्हणनू ओळखला जाणारा 

बांबू ही एकच जाती नसनू दोन वेगवेगळ्या जाती आहते. 

मेस या जातीला ज्येष्ठ पयाषवरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ 

यांच्या सन्मानाथष ‘स्यडुॉकक्सटेनानथेरा माधवी’ ह े नाव 

दणे्यात आल ेआह.े  

मेस आकण माणगा या दोन्ही जातींना आतापयांत 

‘स्यडुॉकक्सटेनानथरेा स्टोकसी’ ह ेएकच शास्त्रीय नाव होते. 

ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ञ डॉ. पी. ततेाली यांनी अनेक वर्ाांच्या 

कनरीक्षणाधारे या दोन जाती असल्ह्याचे स्पष्ट केल.े या 

बाबतचा शोधकनबंध ‘फायटोटॉक्सा’ या संशोधन पकत्रकेत 

प्रकसद्ध िाला आह.े तेताली यानंा केरळच्या वन संशोधन 

१० 
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कें द्राच े डॉ. मरुलीधरन यांच्यासह अन्य संशोधकांनी 

सहकायष केले. 

सूत्र – ‘डॉ. माधव गाडगीळ यांचे बांबूच्या प्रजातीला नाव’,  

         www.loksatta.com, १०.०५.२०२१. 

पकिम महाराष्ट्र 

अहमदनगर क्षजल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील 

जंगलात ९७ शेकरू 

अहमदनगर कजल्ह्यातील अकोले तालकु्यात कोथळे, तळे-

कवहीर, पाचनई, लव्हाळी, कुमशते या भागात वन्यजीव 

कवभागाने केलेल्ह्या शकेरंूच्या गणनेत ९७ शेकरू (इकंडयन 

जाएंट कस्क्वरल) आढळून आल.े 

बुद्धपौकणषमचेी प्राकणगणना सलग दोन वरे् 

कोकवड-१९च्या साथीमळेु िाली नाही. मात्र, राजरू व 

भंडारदरा वन्यजीव क्षते्रात वन कवभागान े शेकरंूची गणना 

केली. कोथळे-कुमशते-पाचनईच्या कारवीच्या बंबाळ्या 

रानात शेकरंूची २४४ नवी आकण १५२ जनुी घरटी 

आढळून आली आहते. ह े पाचनईचे जंगल शेकरूसाठी 

प्रकसद्ध असलेल्ह्या भीमाशकंर अभयारण्यापासनू सरळ रेरे्त 

बरेच जवळ आह.े 

सूत्र - ‘अकोले तालुक्यातील जंगलात ९७ शेकरू’,  

         www.lokmat.com, ०६.०६.२०२१. 

कोरोना संसगााची शक्यता लिात घेऊन माक्षिकडोह 

क्षनवारा कें द्रातील क्षबबट्यांची क्षवशेष काळजी 

हदैराबाद इथल्ह्या प्राकणसंग्रहालयातील कसंहानंा कोरोनाचा 

संसगष िाल्ह्याचे कदसनू आल्ह्यानंतर पणेु कजल्ह्यातील 

आंबेगाव तालकु्यात असलेल्ह्या माकणकडोह कबबट्या 

कनवारा कें द्रातील ३२ कबबट्यांची कवशेर् काळजी घेण्यात 

येत आह.े गरज भासल्ह्यास कबबट्यांची कोरोना चाचणी 

केली जाणार आह.े  

कदवसभरातून तीन वेळा कबबट्याचं्या शरीराच े

तापमान नोंदवल े जात.े कबबट्यानंा कदले जाणारे मांस 

उकळतया पाण्यात ठेवनू मग कदले जाते. कबबट्याचंी कवष्ठा 

आकण राकहलेल्ह्या खाद्यपदाथाांची  कवल्ह्हवेाट लावण्यासाठी 

स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आह.े कबबट्यांच्या 

कपजऱ्याचंी जंतनुाशकाने दररोज सफाई करण्यात येत आह.े 

एखाद्या कबबट्यात कोरोना संसगाषची लक्षणे आढळल्ह्यास 

तवररत तयाचे कवलगीकरण करण्यात येणार आह.े 

कवलगीकरणासाठी स्वततं्र कपंजरे ठेवण्यात आले आहते. 

माकणकडोह कनवारा कें द्राने ताकंत्रक मदतीसाठी 

‘वाईल्ह्डलाईफ एसओएस’ या स्वयंसेवी संस्थेबरोबर 

सामंजस्य करार केला आह.े संस्थेतील आठ कमषचारी 

आकण वन कवभागाच्या चार कमषचाऱ्यांच ेकोकवड प्रकतबंधक 

लसीकरण करण्यात आल ेआह.े  

सूत्र – ‘संसगाषच्या छायेतील कबबट्यांची कवशेर् काळजी!’,  

         www.loksatta.com, १३.०५.२०२१. 

 

कवदभष 

क्षवदभाातील भंडारा, गोंक्षदयासह मध्य प्रदेशातील 

बालाघाट क्षजल्ह्यात सारस क्रौंच पक्ष्याचे अक्षस्तत्त्व 

धोक्यात 

महाराष्ट्राच्या भंडारा व र्ोंनदया कजल्ह्यांच्या सीमावती 

भार्ात आकण तयाला लागनू असलेल्ह्या मध्य प्रदशेातील 

बालाघाट कजल्ह्यात आढळर्ाऱ्या सारस क्रौंच (सारस के्रन) 

पक्ष्याचे अनस्तत्त्व धोक्यात आले आह.े 

‘सेवा’ संस्था आनर् वन नवभार्ाने यंदा केलेल्या 

र्र्नेत भंडारा, र्ोंनदया व बालाघाट नजल्ह्यातं ८८ सारस 

क्रौंच पक्ष्याचंी नोंद झाली आह.े १३ ते १९ जनू या 

कालावधीत २३ चमूनंी गोंकदया कजल्ह्यातील ककमान ८० 

कठकाणी व बालाघाट कजल्ह्यात जवळपास ७० कठकाणी 
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गणना केली. तयात एकूण ८८ पक्ष्यांपैकी ४७ बालाघाट 

कजल्ह्यात, गोंकदया कजल्ह्यात ३९ तर भंडारा कजल्ह्यात दोन 

पक्षी कदसनू आल.े गेल्ह्या वर्षीच्या गणनेत १०३ पक्षी कदसनू 

आल ेहोते. तया तलुनते यंदा ही संख्या १५ न ेकमी िाली 

आह.े 

पीक पद्धतीत बदल होऊन धानाऐवजी उसाची 

र्ेती सरुू होणे, नपकांवर रासायननक खतांचा मारा यामळेु 

पक्ष्यांच्या अकधवासातील घटक बदलले. तसेच वीजेच्या 

तारांमध्ये अडकल्ह्यामळेु होणारे मतृय,ू कशकार या 

कारणामंळेु सारस क्रौंच पक्ष्याची संख्या रोडावत आह,े असे 

पक्षी अभ्यासकानंी साकंगतल.े  

सूत्र - राज ूमस्के. ‘सारस पक्ष्यांचे अनस्तत्त्व धोक्यात’,  

        maharashtratimes.com, ०४.०७.२०२१. 

        कवजय कपंजरकर. ‘Sarus cranes number goes  

        down in Gondia’,  

        www.timesofindia.indiatimes.com,  

        २५.०६.२०२१.  

मध्य चांदा वन क्षवभागाच्या प्रयतनांमुळे क्षवभागात 

यंदा उन्हाळ्यात मािूस-वन्यजीव संघषा आटोक्यात 

 

चंद्रपरू कजल्ह्यात माणसू-वन्यजीव संघर्ाषत या वर्ी 

उन्हाळ्यात २२ ग्रामस्थानंी जीव गमावला. कजल्ह्यात 

बहुतांश भागात हा संघर्ष अकधक तीव्र होत असताना मध्य 

चांदा वन कवभागात यंदाच्या मोहफूल, तेंदपूत्ता हगंामात 

वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात एकाही ग्रामस्थाचा बळी गेला नाही व 

वन्यजीवांच्या कशकारीची घटना घडली नाही. तसेच वणवा, 

जंगलतोड, उघड्या कवकहरीत पडून वन्यजीवाचंे मतृय,ू वन 

कवभाग-गावकरी संघर्ष अशा एकाही घटनचेी नोंद िाललेी 

नाही. याचे श्रेय मध्य चांदा वन कवभागाचे उपवसंरक्षक 

अरकवंद मुंढ े आकण या कवभागात कायषरत वन पररक्षेत्र 

अकधकारी, वनरक्षक, वनपाल, वनमजरू अशा १६० वन 

अकधकारी व कमषचाऱ्याचंे आह.े 

मध्य चांदा वन कवभागाचे जंगल १ लाख १५ 

हजार हके्टर क्षते्रात आह.े तयात जवळपास ३०० गावाचंा 

समावेश आह;े तर कवभागातील जंगलात २२ वाघ, कबबटे, 

अस्वले व इतर वन्यजीव आहते.  

वर्षभरापवूी मध्य चांदा वन कवभागाच्या उप वन 

संरक्षक पदाची सतू्र े अरकवंद मुंढ े यानंी स्वीकारली. वन 

कमषचारी व ग्रामस्थानंा कवश्वासात घेऊन एकेक उपक्रम 

राबवण्यास मुंढ े यानंी सरुुवात केली. मोहफुल े व तेंदपूाने 

हगंामात गावकरी पहाटे ४ वाजताच जंगलात जात. तसेच, 

जास्तीत जास्त मोहफुल े कमळवण्यासाठी समहूान ेन जाता 

एकेकटे जात. उप वन संरक्षकांनी ग्रामस्थांना समहूाने आकण 

सोबत वन पथक घेऊन जंगलात जाणे बंधनकारक केले. 

आता दररोज वन कमषचारी ग्रामस्थांच्या समहूाला सकाळी 

जंगलात घेऊन जातात. जंगलात जाण्याच्या वेळेतही बदल 

केला आह.े पहाटे सहा वाजपेयांत वाघ व इतर वन्यप्राणी 

जंगलात कफरत असतात, तयामळेु सकाळी सातच्या 

समुारास समहूाने जाऊन समहूासोबतच परतायचे, असे स्पष्ट 

कनदशे कदल े आहते. जंगलात वाघाच्या कशकारीसोबतच 

हरीण, कचतळ, रानडुक्कर यांच्या कशकारीचे प्रमाण अकधक 

आह.े यावर आळा घालण्यासाठी वन कवभागान े मोहीम 

राबवली. मध्य चांदा वन कवभागातील जंगलात १२० 

खलु्ह्या कवकहरी आहते. या सवष कवकहरींना तातपरुतया स्वरूपात 

बांबूच्या ताटव्याचंे कंुपण केले.  

वेळोवेळी दवंडी कपटणे, प्रचार, प्रकसद्धीमळेु 

लोकांमध्ये जनजागतृी िाली आह.े वन कवभागाच्या या 

उपक्रमामंळेु या वर्ी इतर कवभागांत घटना घडल्ह्या असल्ह्या 

तरी मध्य चांदा वन कवभागात माणसू-वन्यजीव संघर्ष 

आटोक्यात राकहल्ह्याचे वनाकधकाऱ्यांनी सांकगतल.े 

सूत्र - रवींद्र जनुारकर. ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखणारे ‘मुंढे  

         प्रारूप’’, www.loksatta.com, ०८.०६.२०२१. 
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भंडारा क्षजल्ह्यातील नाकाडोंगरी वगळता 

राज्यात इतरत्र क्षवक्षहरींना कठडे बांधण्याची 

योजना कागदावरच 

जंगलालगतच्या शतेातील कवकहरींना कठडे बांधण्यासाठी 

योजना अकस्ततवात आहते. मात्र,  प्रतयक्ष 

अंमलबजावणीअभावी वाघ, कबबट्यासह इतर वन्यप्राणी 

कवकहरीत पडून जखमी अथवा मतृ होत आहते. 

जंगलातील व जंगलालगत असलले्ह्या शेतांतील 

कवकहरींची माकहती प्रतयेक पररक्षते्रातनू पाठवण्यासंदभाषत 

समुारे दहा वर्ाांपवूी वन कवभागान ेपत्र काढले होत.े तयानंतर 

अशा कवकहरींना कठडे बांधण्याची काम ेतातकाळ पणूष करून 

अहवाल मागवण्यात आला होता. मात्र, अजनूही तयावर 

अंमलबजावणी िाली नसल्ह्याचे वारंवार घडणाऱ्या 

घटनांमळेु कदसनू आल ेआह.े 

भंडारा कजल्ह्यातील नाकाडोंगरीच े वन पररक्षते्र 

अकधकारी कनतेश धनकवजय यानंी पढुाकार घेऊन कवकहरींना 

कठडे बांधण्यात उतकृष्ट कामकगरी बजावली आह.े कें द्र 

सरकारची योजना व श्यामाप्रसाद मखुजी जन-वन कवकास 

योजनेंतगषत तयानंी दहा लाख रुपयांत समुारे ३९ कवकहरींना 

कठडे बांधल े आहते. २०१९-२० या कालावधीत या 

कवकहरींवर कठडे बांधण्याचे काम पणूष िाले, तेव्हापासनू 

आजतागायत या पररसरात वन्यप्राणी कवकहरीत पडल्ह्याची 

एकही घटना घडललेी नाही, असे धनकवजय यांनी 

सांकगतल.े 

दरम्यान, मे मकहन्यात गराडा इथे वाघाच्या दोन 

बछड्याचंा कवकहरीत पडून मतृय ू िाल्ह्यावर भंडारा वन 

कवभागान े गराडा गावाभोवतीच्या साडेपाच ककमी 

पररसरातील ३५ कवकहरींना जाळी लावण्याच े काम केले. 

कोका अभयारण्यालगतच्या ४० त े५० गावांतील कवकहरींना 

लोखंडी जाळी लावण्याचे काम सरुू करण्यात आल ेआह.े  

 सूत्र -  ‘योजना कागदावरच,पण नाकाडोंगरी पॅटनष यशस्वी’,  

           www.loksatta.com, १८.०५.२०२१. 

          ‘वन्यप्राणी संरक्षणासाठी जंगलालगतच्या कवकहरींना  

           जाळीचे आच्छादन’,  

           www.lokmat.com,०८.०६.२०२१. 

यवतमाळ क्षजल्ह्यातील नेर तालकु्यात क्षवक्षहरीत 

पडलेल्ह्या १५ नीलगायींची सुटका 

यवतमाळ कजल्ह्यातील नरे तालकु्यात इदं्रठाणा कशवारातील 

कठडा नसलेल्ह्या एका कवकहरीत रात्रीच्या वेळी १५ 

नीलगायींचा कळप पडला. कवहीर मालकाच्या लक्षात 

येताच तयान ेवन कवभागाला या घटनेची माकहती कदली. नरे 

वन पररक्षते्र अकधकाऱ्यांच्या नेततृवाखाली वन कमषचाऱ्यांनी 

तातकाळ बचाव कायष सरुू केले. साधारण ३० फूट 

खोलीच्या या कवकहरीत १०-१२ फूट पाणी होते. नरे वन 

कवभागान े दोरखंडाची जाळी करून जाळीमध्ये एकेका 

नीलगायीला अडकवनू जेसीबी यंत्राच्या मदतीने अखरे सवष 

१५ नीलगायींना वर काढले. ह े बचाव कायष पाच तास 

चालल.े 

सूत्र - रवी राऊत. ‘यवतमाळ: पाच तासांच्या प्रयतनानंतर  

        कवकहरीत पडलेल्ह्या १५ नीलगायींना जीवदान’,  

        maharashtratimes.com, १८.०४.२०२१. 

कोकण 

राज्यातील समुद्रक्षकनाऱ्यांवर वषा २०२०-२१ मध्ये 

ऑक्षलव ररडले कासवांच्या घरट्यांच्या संख्येत वाढ 

 

कोकवड-१९ च्या टाळेबंदीच्या काळात महाराष्ट्रातील 

समदु्रककनाऱ्यांवर मानवी वावर कमी िाल्ह्यामळेु या काळात 

ऑकलव ररडल े कासवांच्या घरट्यांची संख्या वाढल्ह्याचे 

कनरीक्षण वन कवभागाने नोंदवले आह.े 
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वन कवभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ 

या वर्ाषत कासवांच्या वीणीच्या हगंामात महाराष्ट्रातील 

कवकवध समदु्रककनारी ऑकलव ररडले कासवाची ४७५ घरटी 

आढळली. तयामध्ये ५०,७९९ अंडी होती व तयातून 

२३,७०६ कपल्ह्ल े बाहरे पडली. वर्ष २०१९-२० मध्य े

घरट्याचंी संख्या २२८, अंडी २७,२५४ बाहरे पडलेल्ह्या 

कपल्ह्लांची संख्या १२,१४९ होती. तयाआधी वर्ष २०१८-

१९ मध्ये २३३ घरटी, २३,१३१ अंडी आकण १२,६०१ 

कपल्ह्ल ेबाहरे पडली होती. 

रायगड, रतनाकगरी व कसंधदुगूष कजल्ह्यातील 

समदु्रककनाऱ्यांवर माणसांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर 

असतो. तयामळेु समदु्री कासवे अंडी घालण्यासाठी फारशी 

कफरकत नाहीत. मात्र, टाळेबंदीच्या काळात माणसांचा 

वावर कमी िाला आकण तयांच्या पाठोपाठ येणाऱ्या भटक्या 

कुत्रयांच्या संख्येतही घट िाली. तयामळेु समदु्री कासवांची 

घरटी भक्षकांपासनू मोठ्या संख्येने सरुकक्षत राकहली 

असावीत, असे वन कवभागान ेम्हटले आह.े 

सूत्र – लैला बावादाम. ‘Olive ridley turtle nests almost  

         double during lockdown in Maharashtra’s  

         beaches’, www.frontline.thehindu.com,  

         १९.०६.२०२१. 

क्षसंधुदूगा क्षजल्ह्यातील गावांमध्ये हत्ीची भीती; 

बागायतीचेही नुकसान 

कसंधदुगूष कजल्ह्यातील दोडामागष मोले गावात म ेमकहन्याच्या 

सरुुवातीला नर आकण मादी हत्तींसह दोन कपल्ह्ल ेभर वस्तीत 

कशरली. मोल े ग्रामस्थांनी हत्तीला जंगलात घालवण्याचे 

प्रयतन सरुू केले. मात्र, या प्रयतनांत हत्तीनचे पाठलाग 

केल्ह्याने ग्रामस्थांना पळता भईु थोडी िाली. 

काही कदवसापंवूी हवेाळे गावातील घाटीवडे, 

बांबडे, सोनावल या गावात दहशतीचे हत्तींनी धमुाकूळ 

घातला होता. तयात आता मोल ेगावाची भर पडली आह.े 

रात्री १.३० वाजल्ह्यानतंर पहाटेपयांत हत्तीचा वावर असतो 

तयामळेु गावात भीतीच ेवातावरण राहते.  

या समस्येकडे वन वनकवभाग, महसलू यंत्रणा, 

लोकप्रकतकनधी, आमदार-खासदार ककंवा मंत्री कोणीही लक्ष 

दते नसल्ह्यामळेु ग्रामस्थांनी सवष यंत्रणेबाबत नाराजी व्यक्त 

केली आह.े 

मे मकहनाअखरेीस हत्तीच्या कळपान े कतलारी 

धरण पररसरात असलेल्ह्या केळी व माड बागायतीचे 

नुकसान केले आह.े वन कवभागाकडे हत्तीचा बंदोबस्त 

करण्याची मागणी शतेक-यानंी केली आह.े 

 

सूत्र - ‘हत्तीच्या कळपाकडून कतलारी धरण पररसरात केळी व  

         माड बागायतीचे नुकसान’,  

         maharashtratimes.com, ०२.०६.२०२१. 

         रेणकुा धायबर. ‘भर वस्तीत हत्ती कशरल्ह्याने ग्रामस्थांच्या  

         जीवाला धोका, वन कवभाग व लोकप्रकतकनधी मात्र नॉट  

         रीचेबल’, maharashtratimes.com,  

         ०८.०५.२०२१. 

आंबोली गावात ‘इक्षस्चमम’ प्रजातीच्या 

गवताची नवी जाती 

कसंधदुगुष कजल्ह्यात आंबोली घाटाच्या पायर्थयाशी पावसाळी 

ओढ्यांमध्ये आकण आंबोली गावातील भातखाचरामंध्ये 

गवताची नवी जाती आढळून आली असनू, कतला 

‘इकस्चमम आंबोलीएकन्सस’ असे नाव दणे्यात आल ेआह.े 

पणु्यातील आघारकर संशोधन संस्थेतील डॉ. 

मंदार दातार, डॉ. शभुदा ताम्हनकर, डॉ. ररतेश कुमार चौधरी 

आकण सारंग बोकील याचंा या संशोधनात सहभाग आह.े 

या संशोधनाबाबत शोधकनबंध ‘फायटोटॅक्सा’ या 

पकत्रकेमध्य ेप्रकसद्ध िाला आहे.  
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‘इकस्चमम’ प्रजातीच्या ६१ जाती भारताच्या 

कवकवध भागात कदसनू येतात. तयातील बहतुांश जाती 

प्रदशेकनष्ठ असनू तया सयाद्री डोंगररांगांमध्ये आढळतात. 

सूत्र – ‘गवताच्या नव्या प्रजातीचा आंबोलीमध्ये शोध’,  

          www.loksatta.com, २३.०५.२०२१.  

क्षसंधुदूगा क्षजल्ह्यात वाघाच्या अक्षस्तत्त्वाचा ठोस 

पुरावा; स्वयंचक्षलत कॅमेऱ्याने क्षटपले वाघाचे 

छायाक्षचत्र 

कोल्ह्हापरू वन कवभागाने कसंधदुगुष कजल्ह्यात जंगलात 

लावलेल्ह्या स्वयंचकलत कॅमेऱ्यात वाघाचे तयान े कशकार 

केलेल्ह्या गाईसह छायाकचत्र आल ेआह.े पकिम घाटातील 

सयाद्री पट््टयात वाघाच्या अकस्ततवाचा हा परुावा आह.े 

तयामळेु आठ राखीव वनक्षते्रातंील वाघाचा भ्रमणमागष 

आता संरकक्षत करण्यासाठी वन कवभागाला आधार 

कमळणार आह.े 

सयाद्रीच्या रांगांमध्ये वाघाचे संचारमागष आहते. 

साधारण दांडेली (कनाषटक) - उत्तर गोव्यातील म्हादई 

अभयारण्य - कतलारी (कसंधदुगुष) - राधानगरी - कवशाळगड - 

जोरजाभंळी - महाबळेश् वर असा हा लांबलचक भ्रमणमागष 

आह.े यात कसंधदुगुाषतील आंबोली ते मागंेली हा 

संवेदनशील भाग आह.े याच्या संवधषनासाठी उच्च 

न्यायालयात वनशक् ती या संस्थेने याकचकाही दाखल केली 

आह.े या मागाषमध्ये गेल्ह्या अनेक वर्ाषत बलै, म्हसै, गाय 

अशा मोठ्या प्राण्याचंी कशकार िाल्ह्याच्या घटना घडल्ह्या 

आहते. सावंतवाडी वन कवभागान े २००९ या वर्ी 

सयाद्रीच्या रागंामंध्ये वाघाचा संचार असल्ह्याच ेउघड मान्य 

केले होते. कतलारीलगत असलेल्ह्या गोव्यातील वन 

क्षेत्रामध्ये वाघ असल्ह्याचे परुावे वेळोवेळी गोवा वन 

कवभागान ेपढु ेआणल.े 

५ जानेवारी २०२० रोजी उत्तर गोव्यातल्ह्या 

म्हादई अभयारण्याच्या जवळ असलेल्ह्या गोळवली गावात 

मतृ वाघाच ेअवशेर् कमळाल्ह्याची घटना समोर आली होती. 

गोवा वन कवभागाने केलेल्ह्या तपासात तब्बल चार वाघांच्या 

मतृ शरीरांच ेअवशेर् आढळून आले होत.े यात एक मादी 

आकण तीन कपल्ह्लांचा समावेश होता. कमळालेल्ह्या या चारही 

वाघांवर कवर्प्रयोग िाल्ह्याचा कनष्कर्ष वन कवभागाने काढला 

होता. कडसेंबर २०१९ अखरेीस ही घटना घडली होती 

आकण या प्रकरणात चार जणांना अटकही िाली होती . 

वर्ष २०१५ आकण २०१६ पासनू कसंधदुगुाषत नर, 

मादी आकण तीन कपल्ह्ल ेअशा पाच जणांचे भ्रमण वेळोवेळी 

वन कवभागान े लावलेल्ह्या स्वयंचकलत कॅमेऱ्यातं कदसल े

होत.े 

म्हादई अभयारण्यातील कवर्प्रयोगाच्या घटनेपवूी 

माचष २०१८ मध्ये चांदोलीत वन कवभागाच्या कॅमेऱ्यात 

वाघ कदसला होता. तयानंतर २४ माचष २०२१ रोजी एक वाघ 

म्हादई अभयारण्यातनू पढुे सरकताना वन कवभागाच्या 

कॅमेऱ्यात आढळून आला होता. 

कनाषटकातील दांडेली अभयारण्य, उत्तर 

गोव्यातील म्हादई अभयारण्य, कवशाळगड, राधानगरी, 

कतलारी, जोरजाभंळी, महाबळेश्वर अशा मोठ्या प्रदशेात 

वाघाचा संचार असल्ह्याचे वन कवभागाला कॅमेऱ्यामंळेु 

कदसनू आले आह.े  

म्हादई अभयारण्यात ठार िालेल्ह्या मादी आकण 

तीन कपल्ह्लांसह असललेा नर वाघ आकण यंदा २४ माचष 

रोजी म्हादईत कदसललेा वाघ हा एकच असावा, अशी 

शक्यता वनाकधकाऱ्यानंी व्यक्त केली आह;े तर याबाबत 

नेमकी खात्री करून घेण्याची गरज वन्यजीवपे्रमींनी व्यक्त 

केली आह.े 

सूत्र – कशवप्रसाद दसेाई. ‘सयाद्रीच्या रांगांमध्ये वाघाची  

         डरकाळी; टॅ्रप कॅमेऱ्यामध्ये वाघाची कशकार कक्लक’,  

         www.esakal.com, ०४.०५.२०२१. 

         सनुील तांबे. ‘कसंधदुगुाषच्या जंगलात वाघाचा संचार,  

         कशकार गाईसह कॅमेऱ्यात कैद’,  

         maharashtratimes.com, ३०.०४.२०२१. 
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माणसू-कबबट्या संघर्ष 

राज्यात साडेचार मक्षहन्यांत ८७ क्षबबट्यांचा मृतय ू

महाराष्ट्रात वर्ष २०२१ च्या सरुुवातीच्या साडेचार मकहन्यांत 

८७ कबबट्याचंा मतृय ूिाला आह.े ४७ कबबट्याचंा नैसकगषक 

मतृय,ू तर ३३ कबबट्याचंा रस्ता-अपघातात बळी गेल्ह्याची 

नोंद वन कवभागाने केली आहे; दोन कबबट्याचंी कशकार 

िाली असनू, तीन कबबट्यांच्या मतृयचूे कारण अद्याप स्पष्ट 

िाललेे नाही.  

जनु्नर वन कवभागाच्या माकहतीनुसार, या प्रदशेात 

गेल्ह्या काही वर्ाांत कबबट्यांच्या अपघाती मतृयचू े प्रमाण 

वाढल ेआह.े तीन वर्ाांत ३७ कबबट्यांचा मतृय ूिाला. १६ 

कबबट्याचंा कवकहरीत पडून, तर पाच कबबट्यांचा ऊसाच्या 

शेतात पेटवलेल्ह्या पाचटात होरपळून जीव गेला आह.े दहा 

कबबट्याचंा उपासमारीने, सहा कबबट्यांचा अन्य वन्य 

प्राण्यांच्या हल्ह्ल्ह्यात; तर इतर कारणांनी नऊ कबबट्यांचा 

मतृय ूिाला आह.े  

कवकहरींना कठडे नसल्ह्यान े भक्ष्याच्या शोधात 

कवकहरीत पडून कबबट्याचंे मतृय ू होण्याच े प्रमाण वाढताना 

कदसत आह.े तसेच, रस्ता-अपघातात सवाषकधक मतृय ूराष्ट्रीय 

महामागाषवर िाल ेआहते. २०१८ ते २०२१ या तीन वर्ाांत 

३६ कबबट्याचंा अपघाती मतृय ू िाल्ह्याची नोंद वन 

कवभागाकडे आह.े  

‘वाइल्ह्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ 

इकंडया’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 

जानेवारीपासनू कशकार आकण कबबट्याचे अवयव ताब्यात 

घेतल्ह्याची नऊ प्रकरण ेनोंदवली गलेी आहते. राज्यात वर्ष 

२०१९ मध्ये ११० कबबट्यांच्या मतृयूंची नोंद िाली होती. 

वर्ष  २०२० मध्ये हा आकडा १७२ इतका िाला.  

कबबट्या आकण मनुष्य संघर्ाषवर तोडगा 

काढण्यासाठी वर्ष २०२० च्या अखेरीस ११ सदस्यांची 

सकमती नेमण्याचा कनणषय मखु्यमतं्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला 

होता. तयानुसार यंदा सकमती नेमण्यात आली असनू कतन े

राज्यस्तरीय कृती आराखडा तयार करणे अपेकक्षत आह.े 

सूत्र - राज्यात दर दोन कदवसाला एका कबबट्याचा मतृयू,  

       maharashtratimes.com, ०९.०६.२०२१.  

       धमेंद्र कोरे, अपघात कबबट्यांच्या जीवावर; गेल्ह्या तीन  

       वर्ाांत िाले 'इतके' मतृयू, maharashtratimes.com,  

       २५.०५.२०२१. 

औरंगाबाद क्षजल्ह्यात चार वषाांत १९ क्षबबट्यांचा मृतय ू

औरंगाबाद नजल्यात मे २०१७ त ेमे २०२१ या चार वर्षाांत 

१९ नबबट्यांचा मतृ्य ू झाला. यातील काही मतृय ू रस्ता-

अपघातात तर काही नवकहरीत पडल्ह्यामळेु झाल ेआहते.  

पररके्षत्र क्षबबट्याच्या मतृयूची तारीख 

सोयर्ाव 

०६.०५.२०१७ 

०२.०९.२०१७ 

१७.०५.२०१८ 

२७.१०.२०१९ 

१७.०४.२०२१ 

१८.०४.२०२१ 

नार्द 

१८.०२.२०१८ 

२६.०५.२०१९ 

०४.०४.२०२० 

अनजंठा १६.०८.२०१८ 

खलुताबाद ११.११.२०१८ 

जालना दनक्षर् २९.११.२०१८ 

औरंर्ाबाद 
२६.०४.२०१९ 

१३.०४.२०२० 

वैजापरू 
२२.०४.२०२० 

१०.०९.२०२० 

कन्नड 

०२.०४.२०२१ 

२४.०४.२०२१ 

०१.०५.२०२१ 

 
सूत्र – ‘रवींद्र टाकसाळ. ‘औरंर्ाबाद नजल्यात चार वर्षाांत     

         १९ नबबट्यांचा मतृ्यू’, maharashtratimes.com,  

         १८.०६.२०२१. 
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नाक्षशक क्षजल्ह्यातील अंजनेरी वन क्षवभागात 

मािूस-क्षबबट्या संघषाावर ‘काबााईड गन’चा उपाय 

नाकशक कजल्ह्यातील अंजनरेी वन कवभागात शेतमळ्यातील 

वस्तू वापरून वन कवभागान ेकाबाषईड गन वापराचा प्रयोग 

यशस्वी केला आह.े साधा खडा आकण पाच-सहा थेंब पाणी 

टाकून या गनद्वारे मोठ्ठा आवाज करता येतो. अवघ्या दीडश े

रुपयांत ही गन तयार होते. आवाजामळेु कबबट्या 

शेतमळ्यातून धमू ठोकत आह.े 

कबबट्याला घरापासनू दरू ठेवण्यासाठी 

घरांभोवती कंुपण लावणे, थाळ्या वाजवणे, लख्ख प्रकाश 

करून ठेवणे या उपाययोजनाही सचुवण्यात आल्ह्या आहते.  

सूत्र – ‘दीडशे रुपयांची गन, कबबट्या ठोकतोय धमू!’, 

maharashtratimes.com, २०.०६.२०२१.   

१७ 

माणसू-कबबट्या संकक्षप्त वतृ्त 

क्षजल्ह्हा तालुका घटना सूत्र 

अहमदनगर 

पाथडी 
जवखेड खालसा इथे वन कवभागाच्या कपंजऱ्यात कबबट्या 

जेरबंद; तालुक्यात चार मकहन्यांत पकडलेला चौथा कबबट्या 

लोकसत्ता, 

२२.०६.२०२१ 

श्रीरामपरू टाकळीभान-कारेगाव रस्तयालगत मतृ कबबट्या आढळला लोकमत, ०४.०६.२०२१ 

पारनेर 
कळस इथे रात्री कबबट्याच्या हल्ह्ल्ह्यात दोघे जखमी; सकाळी 

कबबट्या मतृावस्थेत आढळला, उपासमारीने मतृयूचा अंदाज 

महाराष्ट्र टाइम्स, 

२०.०५.२०२१ 

अमरावती चांदरू रेल्ह्वे 
मांजरखेड कसबा कशवारात कबबट्याच्या हल्ह्ल्ह्यात गुराखी 

जखमी 
लोकमत, ३१.०५.२०२१ 

औरंगाबाद कन्नड 
हतनूरमध्ये कबबट्याचा जखमी अवस्थेतील बछडा 

आढळला 

महाराष्ट्र टाइम्स, 

१४.०५.२०२१ 

गोंकदया सडक अजुषनी कसंधीपार वन पररक्षेत्रात कबबट्याची कशकार; दोघांना अटक 
लोकसत्ता, 

१२.०५.२०२१ 

नाकशक 

इगतपरुी 
खेडभैरवजवळ कबबट्याच्या हल्ह्ल्ह्यात तीन वर्ीय बाकलका 

ठार 

महाराष्ट्र टाइम्स, 

२४.०६.२०२१ 

दवेळा मेशी-डोंगरगाव रस्तयालगत जखमी कबबट्या आढळला 
महाराष्ट्र टाइम्स, 

०७.०६.२०२१ 

कनफाड 
भसेु इथे एक कबबट्या जेरबंद; पररसरात आणखी दोन 

कबबट्यांचा वावर 

महाराष्ट्र टाइम्स, 

२९.०६.२०२१ 

मालेगाव कळवाडी पररसरात कबबट्या जेरबंद 
महाराष्ट्र टाइम्स, 

१८.०६.२०२१ 

पणेु 

आंबेगाव 
अवसरी बुदु्रक गावात दोन बछड्यांसह कबबट्याचा मकु्काम; 

पंधरवड्यात १०० कोंबड्या आकण एक कशकारी कुत्रा फस्त 
ईसकाळ, १६.०६.२०२१ 

दौंड 
दवेकरवाडी-मगरवाडी हद्दीत कबबट्याच्या हल्ह्ल्ह्यात नऊ 

शेळ्या व एक मेंढी ठार 
ईसकाळ, १६.०५.२०२१ 

जनु्नर बेल्ह्यात कबबट्याचा शेतकऱ्यावर हल्ह्ला ईसकाळ, ११.०५.२०२१ 

मुंबई मुंबई उपनगर 
न्यू कदडंोशी वसाहतीत कदवसाढवळ्या कबबट्याचा वावर; 

रकहवाशांमध्ये दहशत  
लोकमत, १५.०६.२०२१ 

यवतमाळ उमरखेड उमरखेड शहराजवळ अंबावन इथे मतृ कबबट्या आढळला लोकमत, २४.०२.२०२१ 

कसंधदुगूष सावंतवाडी कवकहरीत पडलेल्ह्या कबबट्याची वन कवभागाकडून सटुका 
महाराष्ट्र टाइम्स, 

२२.०२.२०२१ 
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माणसू-वाघ संघर्ष 

भारतात यंदा ८६ वाघांचा मृतय;ू 

महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर 

दशेात वर्ष २०२१ मध्ये पकहल्ह्या सहा मकहन्यांत ८६ 

वाघांच्या मतृयचूी नोंद करण्यात आली.  

वाघांच्या मतृयमूध्ये 

मध्य प्रदशे पकहल्ह्या, महाराष्ट्र 

दसुऱ्या तर कनाषटक कतसऱ्या 

क्रमांकावर आह.े ३० जनू २०२१ 

पयांत ८६ वाघांच्या मतृयचूी नोंद 

करण्यात आली आह.े  ‘क्लॉ’- 

कन्िवेशन लेन्सेस अँड 

वाईल्ह्डलाइफ या संस्थेने 

वाघांच्या मतृयसंूदभाषत माकहती 

संककलत केली आह.े यात 

वाघांच्या अवयव जप्तीची नोंद 

नाही. 

दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र 

संवधषन प्राकधकरणा (नॅशनल टायगर कॉन्िवेशन 

ऑथोररटी) ने मात्र ७२ मतृयूचंी नोंद केली आह.े 

प्राकधकरणाच्या अहवालानुसार, पाच ककंवा तयाहनू अकधक 

वाघांच्या अवयवांच्या जप्तीची प्रकरणे आहते.  

२०२० या वर्ाषत वाघाचं े ९८ मतृय ू नोंदवण्यात 

आले. तयापैकी ५६ मतृय ू जनू २०२० पयांत म्हणजेच 

पकहल्ह्या सहा मकहन्यातंील होते. २०१९ या संपणूष वर्ाांत 

वाघांच्या मतृयचूी ८४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. सलग 

तीन वर्ाांच्या आकडेवारीवरून वाघांचा मतृयदुर वाढत 

चालल्ह्याचे स्पष्ट होत आह.े या वर्ी पकहल्ह्या तीन 

मकहन्यांतच संपणूष भारतात ३९, तर सहा मकहन्यांत ८६ वाघ 

मतृयमुखुी पडल.े 

सूत्र – ‘सहा मकहन्यांत ८६ वाघांचा मतृयू’,  

         www.loksatta.com, १३.०७.२०२१. 

 

क्षवदभाातील कृषी िेत्र वाघांना अनुकूल 

कवदभाषतील ग्रामीण भागातील कृर्ी क्षते्र वाघांच्या 

हालचालीसाठी अनकूुल ठरत आह.े वाघाचंे कवदभाषच्या 

जकमनीवरील भ्रमणमागष यावर ‘वाईल्ह्डलाइफ इकन्स्टट्यटू 

ऑफ इकंडया’ आकण महाराष्ट्र वन कवभागाने केलेल्ह्या 

अभ्यासातून ही माकहती समोर आली आह.े  

या अभ्यासानुसार, समुारे ९७,३२१ चौ. ककमी 

क्षेत्रापैकी ३७ ,०६७ चौ. ककमी क्षेत्र वाघाचं े भ्रमणमागष 

म्हणनू ओळखले गेले आहते. यात ३३१ वाघांची 

आश्रयस्थाने आहते. ज्या कठकाणी वाघांचे भ्रमणमागष उत्तम 

आहते, तया कठकाणी व्याघ्रभ्रमतंीच े प्रमाणही जास्त 

असल्ह्याचे कदसनू आल े आह.े आता ह े क्षते्र भ्रमणमागष 

व्यवस्थापन योजनेअंतगषत आणण्याचे आकण त े वकृदं्धगत 

करण्याचे आव्हान वन कवभागासमोर आह.े 

या अभ्यासामळेु माणसू-वन्यजीव संघर्ाषचे 

व्यवस्थापन, भ्रमणमागाषच े संरक्षण आकण कवदभाषत ज्या 

भागातनू वाघ रस्ते ओलांडतात कतथे उपाययोजना या 

बाबींवर वन कवभागान ेअकधक जागरुक राहून लक्ष दणे्याची 

आकण स्थाकनक प्रशासन व लोकसहभागान े कनयोजन 

करण्याची गरज अधोरेकखत िाली आह.े 

सूत्र – ‘वाघांच्या संचारक्षेत्राचा कवस्तार’,  

         www.loksatta.com, ०७.०६.२०२१. 

गुहेत कोंडून क्षजवतं जाळून वाक्षघिीची क्षशकार; 

आरोपींना अटक; अटक अन्यायकारक असल्ह्याचा 

ग्रामस्थांचा दावा  

यवतमाळ नजल्यातील मारेर्ाव आनर् मकूुटबन वन 

पररक्षेत्रांमध्ये माचग आनर् एनप्रल मनहन्यांत वाघाच्या 

नर्कारीच्या दोन घटना उघडकीस आल्या होत्या. या 

प्रकरणांमध्ये पोलीस आनर् वन नवभार्ाने केलेल्या संयकु्त 

कारवाईत आठ आरोपींना अटक िाली आह.े  

मकूुटबन वन पररक्षते्रात २५ एनप्रल रोजी 

वाकघणीला र्हुते कोंडून आग लावनू मारण्यात आले. 

१८ 

राज्यक्षनहाय मृतय ू

 महाराष्ट्र २२ 

मध्य प्रदशे २६ 

उत्तर प्रदशे ८  

केरळ ३ 

तकमळनाडू १ 

उत्तराखंड ६ 

कबहार २ 

प. बंगाल १ 

कनाषटक ११ 

असम ४ 

राजस्थान २ 
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मांगलुाष कनयतक्षेत्रात नाल्ह्याला लागनू असलेल्ह्या गहुते वन 

रक्षकाला वाघीण मतृावस्थेत आढळून आली. गळ्यात 

तारेचा फास अडकल्ह्याच्या आकण अणकुचीदार हतयारान े

मारल्ह्याच्या खणुा कतच्या शरीरावर कदसनू आल्ह्या. 

वाकघणीचे पंजेही कापनू नले्ह्याच े कदसनू आल.े गहुचे्या 

तोंडाशी आग लावल्ह्याचे जळलेल्ह्या लाकडामंळेु लक्षात 

आले. 

पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्पाच्या पशवैुद्यकीय 

अकधकाऱ्यांनी अन्य डॉक्टरांसह वाकघणीचे शवकवच्छेदन 

केले. ही वाघीण चार वर्ाांची असनू गभषवती होती व कतच्या 

पोटात चार बछडे होते. 

या प्रकरणी प्राथकमक वन गनु्हा दाखल करण्यात 

आला होता. तपास करून वन नवभार्ाने १९ जनू रोजी पाच 

आरोपींना झरी तालकु्यातील वरपोड इथनू अटक केली. 

दरम्यान, आरोपींना पकडण्यासाठी गलेेल्ह्या 

पथकात ३०० वन रक्षक व १०० पोनलसाचंा ताफा होता. 

कोर्त्याही परुाव्यानर्वाय या पथकातील अनधकाऱ्यांनी 

आरोपींच्या घरात घसुनू त्यांना व त्यांच्या कुटंुबांतील 

मनहलानंा मारहार् केली आकण पाच व्यक्तींना नवनाकारर् 

अटक केली, असा आरोप वरपोड ग्रामस्थांनी केला आह.े 

या वानघर्ीच्या नर्कारीसंदभागत वन नवभार्ाला दोन 

मनहन्यांनतंरही कोर्ताही परुावा न सापडल्यान े कनरपराध 

ग्रामस्थांना या प्रकरर्ात र्ोवण्यात आल े आह,े असे 

ग्रामस्थांनी मकुुटबन ठारे्दाराकंडे कदलेल्ह्या कनवेदनात 

म्हटल ेआह.े 

तसेच, या कारवाई प्रकरर्ी पाढंरकवडा वन 

नवभार्ासह मकुुटबन वन पररक्षेत्रातील अनधकारी, 

कमगचाऱ्यांवर अनुसनूचत जाती, जमाती अत्याचार 

प्रनतबंधक कायद्ातंर्गत (अ ॅट्रोनसटी) र्नु्ह े दाखल करून 

कारवाई करण्याची मार्र्ी ग्रामस्थानंी केली आह.े 

र्ावात कारवाईच्या वेळी नमेके काय घडले ते चौकर्ीअंती 

स्पष्ट होईल, असे मकूुटबन पोलीस ठाण्याच्या ननरीक्षकांनी 

सांकगतल.े  

मात्र, वरपोड ह ेर्ाव वन्यजीवांच्या नर्कारीसाठी 

कुप्रनसद्ध आह,े कशकारीकवरोधातील कारवाई 

टाळण्यासाठी ग्रामस्थ आरोप करत असनू ह े आरोप 

ननराधार आहते; खरेीज, कारवाईच्या वेळी आरोपींना 

पकडण्यासाठी ग्रामस्थांनी कोर्तहेी सहकायग केल े नाही, 

उलट वन व पोलीस नवभार्ाच्या पथकावर दगडफेक केली, 

असेही मकूुटबन वन पररक्षते्रातील अकधकाऱ्याचंे म्हर्णे 

आह.े  

सूत्र - रवी राऊत. ‘वननवभार्ाच्या पथकाकडून मनहलांना  

        मारहार्'; र्ावकऱ्या यंचा आरोप’,  

        maharashtratimes.com, २२.०६.२०२१. 

        मानसी क्षीरसागर. ‘गभषवती वाकघणीला गहुते कोंडून  

        कजवंत जाळल;े पायाचे पंजेही कापनू नेले’,  

        maharashtratimes.com, २६.०४.२०२१.  

 

यवतमाळ क्षजल्ह्यातील झरी वन पररिेत्रात 

वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात दोन जखमी 

यवतमाळ कजल्ह्यातील िरी वन पररक्षेत्रातील मांडवी 

कनयतक्षते्रात मे मकहनाअखेरीस वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात दोन 

शेतकरी जखमी िाले. 

ह ेदोघे दपुारी बैलानंा पाणी पाजण्यासाठी जनुोनी 

कशवारातील चाटवण नाल्ह्यावर गलेे. वाघाची चाहलू 

लागल्ह्यामळेु बलै पळून गेले आकण तयाचवेळी वाघाने या 

दोन शेतकऱ्यांवर हल्ह्ला चढवला. दोघांच्याही ओरडण्याने 

लगतच्या शतेातील शतेकरी मदतीस धावनू आले तवे्हा 

वाघ पळून गेला. गेल्ह्या दीड वर्ाांपासनू या पररसरात 

१९ 
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वाघाची दहशत असनू काही कदवसांपवूीसदु्धा या पररसरात 

वाघाने दोघांवर हल्ह्ला केला होता.  

सूत्र - सुनील तांबे. ‘वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात दोघे गंभीर जखमी;  

         िरी वनपररक्षेत्रातील घटना’,  

         maharashtratimes.com, २२.०६.२०२१. 

गडक्षचरोली क्षजल्ह्यात आठवडाभरात वाघाच्या 

हल्ह्ल्ह्यांत तीन मक्षहला ठार 

 
गडकचरोली कजल्ह्यातील कदभना इथली मकहला १८ मे रोजी 

रानभाज्या गोळा करण्यासाठी जंगलात गलेलेी 

असताना वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात ठार िाली. ही घटना 

पोलाष वन पररक्षेत्राच्या हद्दीत घडली. 

पोलाष वन पररक्षते्रातील गोगाव-महादवाळी 

जंगलात १० म े रोजी तेंदपूान े गोळा करणाऱ्या दोन 

मकहलांवर वाघान े हल्ह्ला केला होता. सकाळी आठ 

वाजताच्या समुारास िालेल्ह्या या हल्ह्ल्ह्यात दोन्ही मकहलाचंा 

मतृय ूिाला. 

या दोन्ही घटना चारपाच ककलोमीटर अंतरात 

घडल्ह्या आहते. वन कवभागान ेया पररसरात गस्त वाढवनू 

गावकऱ्यानंा शेतात तसेच गावाला लागनू असलेल्ह्या 

जंगलात न जाण्याच्या सचूना कदल्ह्या होतया. 

सूत्र - गजानन किलू सावंत. ‘गडकचरोलीत वाघाची दहशत;  

        आठ कदवसांत तीन मकहलांना बनवले भक्ष्य’,  

        maharashtratimes.com, १९.०५.२०२१.   

        ‘रोजगाराच्या शोधात गेलेल्ह्या दोन मकहलांवर वाघाचा  

        हल्ह्ला, क्षणात गमावला जीव’,  

        maharashtratimes.com, १०.०५.२०२१. 

चंद्रपूर क्षजल्ह्यात यंदा मािूस-वाघ संघषा अक्षधक तीव्र 

चंद्रपरू कजल्ह्यात चाल ूवर्ाषत वन्य प्राण्यांच्या हल्ह्ल्ह्यांत ठार 

िालेल्ह्याचंी संख्या २१ िाली आह.े यात वाघांच्या 

हल्ह्ल्ह्यांत ठार िालेल्ह्याचंी संख्या जास्त आह.े दोन हल्ह्ल े

कबबट्यान,े तर एक हत्तीने केला आह.े 

काही ठळक घटना पढुीलप्रमाणे -  

घटना तारीख 

ताडोब्याच्या बफर क्षेत्रातील 

पळसर्ावात वाघाने केलेल्या 

हल्ल्यात नवर्रे्ष व्याघ्र संरक्षर् 

दलाच्या वन रक्षकासह एक ग्रामस्थ 

जखमी 

२४.०६.२०२१ 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या 

गाभा क्षेत्रात मोहली वन पररक्षेत्राच्या 

आंबेर्ड ननयतक्षेत्रातील कक्ष क्रमाकं 

१३८ मध्ये वाघाच्या हल्ल्यात एक 

व्यक्ती ठार 

१२.०६.२०२१ 

दकक्षण ब्रह्मपरुी वन पररक्षेत्राच्या वांद्रा 

कनयतक्षेत्रात तेंदपूाने गोळा 

करण्यासाठी गेलेली व्यक्ती वाघाच्या 

हल्ह्ल्ह्यात ठार 

२६.०५.२०२१ 

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्ह्पाच्या 

बफर क्षेत्रात मरोडा इथल्ह्या एका 

व्यकक्तचा वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात मतृय ू

२३.०५.२०२१ 

ब्रह्मपरुी वन कवभागातील कसंदवेाही 

वन पररक्षते्रातील पेंढरी कनयतक्षेत्र, 

भद्रावती वन पररक्षेत्रातील कचपराळा 

कनयतक्षेत्र आकण सावली वन 

पररक्षेत्रातील पाथरी कनयतक्षेत्र या तीन 

कठकाणी िालेल्ह्या वाघाचं्या हल्ह्ल्ह्यातं 

दोन मकहला व एक वदृ्ध ठार; 

गेवराच्या जंगलात एक वन रक्षक 

वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात जखमी 

२०.०५.२०२१ 

२० 
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सूत्र – ‘चंद्रपरूात वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात आणखी एक नागररक  

         ठार’, maharashtratimes.com, २७.०५.२०२१. 

        ‘नाल्ह्यावर पाणी कपण्यासाठी आलेल्ह्या वाघाची नजर  

         तया व्यक्तीवर गेली अन्...’,  

         maharashtratimes.com, २४.०५.२०२१.      

         ‘चंद्रपरुात वाघाच्या हल्ह्ल्ह्यात दोन मकहलांसह तीन ठार’,  

         maharashtratimes.com, २०.०५.२०२१. 

         रवींद्र जनुारकर. ‘चंद्रपरुात वाघाची दहशत; एकाच   

         कदवशी हल्ह्ल्ह्यात कतघांचा मतृयू, १ जखमी!’,  

         www.loksatta.com, १९.०५.२०२१.  

    पंकज मोहरीर. ‘साडेसहा वर्षाांत वन्यजीवांच्या हल्ल्यात  

         ३८५ लोकांचे बळी’, maharashtratimes.com,  

         १७.०६.२०२१. 

        ‘ताडोबात वाघाच्या हल्ल्यात एक ठार; या वर्षागत  

         आतापयांत २१ जर्ांचा बळी’,  

         maharashtratimes.com, १२.०६.२०२१. 

 

कें द्रीय पयाावरि मंत्रालयाने १९२७ च्या वन 

कायद्यात सुधारिा करण्यासाठी क्षनक्षवदा मागवल्ह्या 

भारतीय वन कायदा १९२७ (वन कायदा) मध्ये सधुारणा 

करण्यासाठी कें द्रीय पयाषवरण, वन व हवामान बदल 

मंत्रालयाने कायदतेज्ञांच्या कंपन्या, संस्था-संघटनांकडून 

कनकवदा मागवल्ह्या आहते.  

वन कायद्यातील सधुारणा या वर्षअखेरपयांत पणूष 

करण्याचा सरकारचा मानस आह.े मात्र, तयासाठी 

आवश्यक, परेुसे अनुभवी तज्ञ अद्याप कमळालले े नाहीत, 

असे मंत्रालयातील अकधकाऱ्यान े सांकगतले. मंत्रालयाला 

कायद्याच्या अभ्यासाबरोबर न्यायालयीन प्रकक्रयेचा अनुभव 

असलेले तज्ञ अपेकक्षत आहते. 

कब्रकटशकालीन वन कायद्यात कालानुरूप 

सधुारणा सरकारला अपेकक्षत आहते. तयामध्ये काही लहान 

गनु्याचं ेस्वरूप तपासनू तयांना गनु्हा न मानणे, लहान वन 

गनु्यांबाबतीतील न्यायालयीन प्रकक्रया वेगवान करणे, 

कशक्षाचंे स्वरूप बदलणे, सावषजकनक-खाजगी भागीदारीतनू 

व्यवसाय करण्यासाठी या कायद्याशी संबंकधत प्रकक्रया सोपी 

करणे अशा बाबींचा समावेश आह.े 

यापवूी वर्ष २०१७ आकण २०१९ मध्ये 

मंत्रालयाने वन कायद्याचे सधुाररत मसदु ेजाहीर केल ेहोत.े 

मात्र, तयाला आकदवासी कल्ह्याणकारी स्वयंसेवी संस्था, 

कायषकतयाांनी आक्षेप घेतल्ह्यामळेु त े मसदु े रद्द ठरवण्यात 

आले. 

सूत्र – जयश्री नंदी. ‘Govt. moves ahead with plan to  

         amend Indian Forest Act,  

         www.hindustantimes.com’, २८.०६.२०२१. 

वन कमाचाऱ्यांना पक्षहल्ह्या फळीतील कोक्षवड 

योद्ध्यांचा दजाा देण्याची मागिी 

कोकवड साथीच्या काळात गले े वर्षभर वन कवभागातील 

कमषचारी आपली जबाबदारी पार पाडत असताना 

तयांच्यातील अनेकजण कोरोनाबाकधत िाले आकण 

काहीजण कोकवड-१९मळेु मतृयमुखुीही पडले. मात्र, वन 

कवभागाचे काम सरुूच आह,े ह ेलक्षात घेऊन पोलीस आकण 

महसलू कवभागांप्रमाणेच वनकमषचाऱ्यांना दखेील पकहल्ह्या 

फळीतील योदध््यांचा दजाष दऊेन तयांना आरोग्यसकुवधा 

परुवाव्यात, असे पत्र भारतीय वन सेवा असोकसएशनन ेसवष 

राज्यांच्या मखु्य सकचवांना पाठवल ेआह.े 

वन कवभागाच े अकधकारी, कमषचारी सरकारी 

कनदशेाचं ेपणूष पालन करून टाळेबंदीच्या काळातही सक्रीय 

होत.े या काळात वनाधाररत समदुायांना मदत करणे, वन व 

वन्यजीवकवर्यक बेकायदा कृतींना आळा घालण्यासाठी 

वन कवभाग कायषरत राकहला आह.े मात्र अजनूही दशेातील 

२१ 

राष्ट्रीय बातम्या 
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राज्यांनी तयांना पकहल्ह्या फळीतील योदध््याचा दजाष कदला 

नाही. दशेात भारतीय वन सेवेतील समुारे तीन हजाराहनू 

अकधक अकधकारी व २५ हजाराहनू अकधक क्षते्रीय कमषचारी 

आहते. ह ेआरोग्य सकुवधापंासनू व लसीकरणापासनू वंकचत 

आहते. तयानंा पकहल्ह्या फळीतील योद्धयाचा दजाष कदल्ह्यास 

काम करण्यास आणखी बळ येईल, असे या पत्रात म्हटल े

आह.े 

सूत्र – ‘वन कमषचाऱ्यांना ‘िंटलाईन वकष र’चा दजाष दणे्याची  

          मागणी’, www.loksatta.com, १६.०५.२०२१. 

 

मािूस-वन्यजीव संघषााची व्याप्ती जगभर; 

संरक्षित िेत्र अवघे ९.६७ टक्के: अहवाल 

भारतातील वाघांच्या वावराचा ३५ टक्के प्रदशे, आकिकी 

कसंहाच्या वावराचा ४० टक्के; आकिकी आकण आकशयाई 

हत्तींच्या वावराचा ७० टक्के प्रदशे संरकक्षत क्षेत्राबाहरे आह.े 

वाढतया माणसू-वन्यजीव संघर्ाषचा अभ्यास करून ‘डब्ल्ह्य.ू 

डब्ल्ह्य.ू एफ.’ ही आंतररष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आकण संयकु्त 

राष्ट्रसंघाचा पयाषवरण संरक्षण कवभाग – ‘य.ू एन. ई. पी.’ 

यांनी ही कनरीक्षणे नोंदवली आहते. 

या अभ्यासावर आधाररत अहवाल ‘ए फ्यचुर 

फॉर ऑल – ए नीड फॉर यमुन-वाइल्ह्डलाईफ 

कोएकक्िस्ट्न्स’ (सवाांच्या भकवष्यासाठी माणसू-वन्यजीव 

सहअकस्तत्त्वाची गरज) या नावान ेनुकताच प्रकसद्ध िाला. 

तयानुसार, जगभरात जकमनीवरील आकण समदु्रातील संरकक्षत 

क्षेत्राचं े क्षते्रफळ परृ्थवीच्या क्षेत्रफळाच्या तलुनते अवघे 

९.६७ टक्के आह.े तसेच, माणसू-वन्यजीव संघर्ाषची व्याप्ती 

ही चीनमध्य ेखाद्य व पाण्याच्या शोधात शतेात कशरणाऱ्या 

हत्तींपासनू त ेअमेररकेतल्ह्या इडाहो इथे गरुाढोराचंी कशकार 

करणाऱ्या लांडग्यापंयांत जगभरात सवषत्र पसरललेी आह;े 

आकण जगातील काही मोठ्या जातींच्या दीघषकालीन 

अकस्तत्त्वाला असललेा हा सवाषत मोठा धोका आह.े  

भारतात वाढती लोकसंख्या, रूढ संकल्ह्पनेनुसार 

कवककसत होण्याचा दबाव, जमीन आकण नैसकगषक 

साधनसंपत्तीला असणारी प्रचंड मागणी आकण तयातनू 

होणारे वन्यजीव अकधवासाच ेतुकडे, ऱ्हास यामळेु माणसू-

वन्यजीव संघर्ाषची तीव्रता वाढत असल्ह्याचे या अहवालात 

म्हटल ेआह.े 

कवकवध रोगांच्या साथींचे वाढते प्रमाण हा माणसू-

वन्यजीव संघर्ाषचाच एक पररणाम असल्ह्याकडे या 

अहवालाने लक्ष वेधल ेआह.े कोकवड-१९ ला कारणीभतू 

कवर्ाणसूह ततसम कवकवध कवर्ाणूचंा उगम वन्यप्राण्यामंध्ये 

असनू, माणसू व वन्यजीव अकतजवळ आल्ह्यामळेु ह ेकवर्ाण ू

प्राण्यांमधनू माणसांमध्ये आकण तयाचप्रमाणे माणसांमधील 

कवर्ाणूंचे संक्रमण वन्यजीवामंध्ये होण्याच्या शक्यता 

वाढल्ह्या आहते, असे या अहवालात म्हटल ेआह.े 

सूत्र – इशा रॉय. ‘WWF-UNEP report: 35% of tiger  

         ranges outside protected areas’,   

         indianexpress.com, १०.०७.२०२१. 
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जैवकवकवधता संरक्षण आकण संवधषन ही काळाची गरज 

आह.े आजच्या या वेगवान यगुामध्ये सतत नवनवीन शोध 

लागत आहते व आपल ेजीवनमान साततयान ेउंचावत आह.े 

मात्र, याचा अकनष्ट पररणाम हा असंरकक्षत क्षेत्रातील 

जैवकवकवधता, कतचे संरक्षण व संवधषन यांच्यावर होत आह.े 

खरे तर लोकसहभागातनू जैकवक कवकवधतचेे संरक्षण व 

संवधषन करण्याचा प्रयतन आजवर अनेक सरकारी 

कवभागांमाफष त, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या 

माध्यमातून करण्यात आललेा आह.े यातंून कमळाललेे यश 

ह ेवगेवेगळ्या प्रमाणात आह.े तरीदखेील यातून एक बाब 

कनकितपणे कसद्ध िाली आह े ती अशी की 

‘लोकसहभागाकशवाय असंरकक्षत क्षेत्रातील जैवकवकवधतचे े

संरक्षण व संवधषन यशस्वी होऊ शकत नाही’. 

‘जैकवक कवकवधता कायदा’ २००२ साली 

भारतात लाग ू िाला. हा कायदा स्थाकनक पातळीवरील 

जैकवक कवकवधतेच्या संरक्षण आकण संवधषनाकरता प्रतयेक 

ग्रामपंचायतीसाठी अतयंत महत्त्वाचा कायदा आह.े या 

कायद्यात प्रतयेक स्थाकनक स्वराज्य संस्थेला स्थाकनक 

पातळीवर ‘जैवकवकवधता व्यवस्थापन सकमती’ स्थापन 

करण्याची तरतूद करण्यात आली आह.े ग्रामपंचायत 

स्तरावरील जैवकवकवधता व्यवस्थापन सकमतीला महाराष्ट्र 

शासनान े २ मे २०१६ रोजी आदशे जारी करून कवकास 

सकमती म्हणनू मान्यता कदली आह.े या सकमतयांना 

आपापल्ह्या गावातील जैवकवकवधतेचे व्यवस्थापन आकण 

शाश्वत वापर करण्याचे संपणूष अकधकार दणे्यात आल े

आहते. या सकमतीचे मखु्य कायष म्हणजे स्थाकनक भागातील 

सवष जैकवक साधनसंपत्तीची नोंद गावपातळीवर करायची; 

या कवर्यातील माहीतगार व्यक्ती, वैद ूइतयादींकडून जैकवक 

साधनसंपत्तीकवर्यी माकहती संककलत करून तयाचं्या 

नावाकनशी कलहून ठेवायची. या कलकखत माकहतीला ‘लोक 

जैवकवकवधता नोंदवही’ असे संबोधण्यात आल ेआह.े 

या कायद्यातंगषत एकाकतमक पद्धतीन े

जैवकवकवधतेचा कवचार करण्यात आला आह.े जंगल ककंवा 

वन क्षेत्र, वन्यजीव व तयांच्या नैसकगषक अकधवासाचंे संरक्षण 

व संवधषन याबरोबर शेतीतील मळू वाणे व तयाचंी 

सद्यकस्थती, पशपुालन व तया संदभाषतील दशेी जातींची 

माकहती, और्धी वनस्पती व तयाच्या वापराबाबत पारंपररक 

ज्ञान, रानभाज्या व कपकांच्या मळू जंगली जाती याचंी 

माकहती, ग्रामक्षेत्रातून व्यावसाकयक कारणांकरता गोळा 

केल्ह्या जाणाऱ्या वनोपजाचंी नोंद करणे व तयाचा सकमतीद्वारे 

जैकवक कवकवधता कायद्यांतगषत व्यवहार करणे, वनोपजाचंा 

शाश्वत वापर, गवताळ प्रदशेाचंे तसेच चराई कुरणांचे योग्य 

कनयोजन आकण कनयमन करणे; पवूाषपार चालत आलेल्ह्या 

पयाषवरणाच्या दृष्टीन े महत्त्वपणूष असलेल्ह्या परंपरांच े

पनुरुज्जीवन करणे व सवाषत महत्त्वाचे म्हणजे गावासाठी 

पढुील तीन ते पाच वर्ाांकरता जैवकवकवधता संरक्षण-

संवधषनावर आधाररत कवकास आराखडा तयार करणे ह ेसवष 

अकधकार ‘जैवकवकवधता व्यवस्थापन सकमती’ला आहते. 

जैकवक कवकवधता कायदा हा अकस्तत्त्वात असलेल्ह्या 

सवष कायद्यांबरोबर लाग ू असल्ह्याने याच े क्षते्र ह े केवळ 

जंगल असलेल्ह्या जकमनीपरुते मयाषकदत नाही; तर हा कायदा 

खाजगी, औद्योकगक, कनवासी व सरकारी क्षेत्रानंाही लाग ू

आह.े यामळेुच लोकसहभागातनू संरक्षण व संवधषन 

करण्याच्या दृष्टीन े हा कायदा म्हणजे वरदान आह.े 

असंरकक्षत क्षते्रातील वन्यजीव संरक्षणाकरता गावांच्या 

लोक जैवकवकवधता नोंदवया या तया तया गावांच्या पररसरात 

आढळणाऱ्या वन्यजीवांच े संरक्षण आकण संवधषन 

करण्याकरता उपयोगी ठरतील. या माकहतीच्या आधारे 

गावातील वन्यजीवांच्या अकधवासांच े संवधषन करता येऊ 

शकते. आपण हा कायदा जेवढा अकधक प्रमाणात समजनू 

घेऊ तेवढा आपला सहभाग असंरकक्षत क्षते्रातील 

वन्यजीवांच्या संरक्षणामध्ये वाढू शकेल ह ेकनकित. 

- डॉ. राहुल मंुगीकर 

सदस्य, महाराष्ट्र राज्य जैवकवकवधता मंडळ 

rahul.mungikar76@gmail.com  
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