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४
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४
र्ौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात अपरु े मर्ुष्यबळ;
िर्ावधकारी, कमाचाऱयाांची अर्ेक पदे ररक्त
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काांजरू क्षेपणभमू ीमळ
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५
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छळाच्या तक्रारी
मेळघाटातील िर्ावधकारी आत्महत्येप्रकरणी रे ड्डी याच्ां या
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याबाबत सािधार्ता बाळर्णे असा अवभप्रेत आहे. मात्र,
अन्य घटक सोडाच डायक्लोफे र्ॅकिर बांदी घालर्ू सद्ध
ु ा
त्याचा बेकायदा िापर थाांबिणे आपल्याला र्क्य झाले
र्ाही. त्यात आता अन्य तीर्चार और्धाचां ी भर पडली
आहे.
आपल्या एकूणच िन्यजीि सांिधार्ाची ही व्यथा
आहे. आजघडीला देर्ाच्या विविध भार्ामां ध्ये
िन्यजीिाांच्या त्या त्या भार्ात मोठ्या सांख्येर्े असलेले
प्रामख्ु यार्े मोठे सस्तर् प्राणी जसे की िाघ, वबबट्या, हत्ती,
र्िा इत्यादी जाती विरुद्ध माणसू अर्ी सांघर्ााची पररवस्थती
आहे.
राज्यात मर्ष्ु यिस्तीजिळ आवण काही वठकाणी
तर मर्ुष्यिस्तीतही वबबट्याचां ा िािर िाढतार्ा वदसत आहे.
तरीदेखील मांबु ईसारख्या दाट लोकिस्तीच्या र्हरात
असलेला, वबबट्यार्ां ा मार्िलेला िन्य अवधिास अथाात
सांजय र्ाांधी राष्ट्रीय उद्यार्ाचे या र्ा त्या प्रकल्पामाफा त
लचके तोडायचे आपले धोरण कायम आहे.
व्याघ्र प्रकल्प वर्मााण करूर् त्यासाठी प्रचडां
र्ांतु िणक
ू करूर् िाघाचां ी सांख्या तर आपण िाढिली. मात्र,
या िाढीि सांख्येला सामािर्ू घेणारे अवधिास वटकूर्
राहायला हिेत, हे सोयीस्करररत्या विसरलो. पररणामी,
देर्ातील विविध भार्ामां ध्ये उरलेल्या व्याघ्र अवधिासाांच्या
भोितालच्या प्रदेर्ामां ध्ये माणसू -िाघ सांघर्ााची तीव्रता
सातत्यार्े िाढतार्ा वदसते आहे.
ही पररवस्थती स्पष्ट वदसत असतार्ाही उरलेसरु ले
िन्य अवधिास वटकिर्ू ठे िण्याऐिजी त्यातही िेर्िेर्ळ्या
पळिाटाचां ा िापर करूर् र्िर्िे विकास प्रकल्प
आणण्याकडेच आपला कल आहे. राष्ट्रीय िन्यजीि
मडां ळाचा कर आकारणीबाबतचा वर्णाय ही अर्ीच एक
पळिाट आहे.
म्हणर्ू च, एकतर आपल्याला पयाािरणर्ास्त्र
समजलेले र्ाही वकांिा मर् कळते आहे पण िळत र्ाही.
दोहोंपैकी कोणतीही बाब खरी असली तरी ती आपल्याच
मळ
ू ािर उठणार हे वर्वित.

संपादकीय
परस्परक्षवरोध हीच मूळ समस्या
‘महाराष्ट्र सांरवक्षत क्षेत्र िाताापत्रा’च्या प्रस्तुत अांकातील
काही बातम्या िाचल्यािर िाटते आहे की सक्ष्ू म कणापां ासर्ू
ते अिकार्स्थ दृश्यअदृश्य घटकाचां ा िेध घेण्याची, प्रर्त
राष्ट्राांची बरोबरी करण्यासाठी अथाव्यिस्थेची िाढ कायम
राखण्याची मर्ीर्ा बाळर्णाऱया भारतीय मार्साला
पयाािरणर्ास्त्र समजत र्ाही वकांिा कळते पण िळत र्ाही.
समस्या जर्ु ीच आहे; वर्धाडाांच्या सांिधार्ाची.
वर्धाडाच्ां या सरां क्षण-सिां धार्ासाठी बवां दस्त प्रजर्र् कें द्रे
वर्मााण के ल्याला जिळपास दोर् दर्के होतील. त्यासाठी
के लेल्या आवथाक, मर्ुष्यबळ आदी सांसाधर्ाांच्या
र्तांु िणक
ु ीचे फायदे आता कुठे जेमतेम वदसू लार्त आहेत.
बांवदस्त प्रजर्र् कें द्रात जन्मलेल्या, िाढलेल्या वर्धाडाचां े
िन्य अवधिासात पर्ु िासर् करण्याच्या प्रयत्र्ाांर्ा यर्
वमळण्याची वचन्हे र्ेल्या िर्ाभरात वदसू लार्ली आहेत.
असे असतार्ाच बातमी येऊर् धडकली आहे ती
वर्धाडाांच्या अवस्तत्त्िाला धोकादायक अर्ा र्व्या
पर्िु ैद्यक और्धाचां ी. मळ
ु ात, वर्धाडाचां ी सांख्या कमी
होण्यामार्े असलेल्या विविध कारणाांमध्ये डायक्लोफे र्ॅक
हा घटक असलेले पर्िु ैद्यक और्ध हे एक महत्त्िाचे कारण
असल्याचे वदसर्ू आले होते. बांवदस्त प्रजर्र् कें द्रात
वर्धाडाांचे प्रजर्र् घडिर्ू आणण्याचे प्रयत्र् सरू
ु झाले
तेव्हापासर्ू च वर्धाड सिां धार्ाच्या या प्रयत्र्ार्ां ा खऱया
अथाार्े यर् येण्याकरता; म्हणजे बांवदिासात जन्मलेल्या,
िाढलेल्या वर्धाडाचां े र्ैसवर्ाक अवधिासात पर्ु िासर्
यर्स्िी होण्याकरता वर्सर्ाातील अन्र्साखळीतर्ू
डायक्लोफे र्ॅक काढूर् टाकण्यासाठी आिश्यक पािले
उचलण्याची र्रज पयाािरण तज्ञ, अभ्यासक ि जाणकार
व्यक्त करत आले आहेत. डायक्लोफे र्ॅक काढूर् टाकायचे
याचा अथा के िळ डायक्लोफे र्ॅक असा र्व्हे; तर
डायक्लोफे र्ॅक हे प्रावतवर्धीक लक्षात घेऊर् तत्सम
कोणताही घटक पन्ु हा अन्र्साखळीत येणार र्ाही
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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सरां क्षणासाठी अपरु े मर्ष्ु यबळ हा वचतां ेचा विर्य बर्ला
आहे.
विदभाातूर् आलेल्या एका िाघार्े अभयारण्यात
जिळपास र्ेले सात मवहर्े मक्ु काम ठोकला आहे (पाहा
महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड २ अंक २ क्र. ५). खेरीज,
अभयारण्यातील चदां र्ाच्या तस्करीसह अन्य मल्ू यिार्
दर्डाच्या चोरीच्या घटर्ाही समोर आल्या आहेत.
अभयारण्याच्या सांरक्षण, सांिधार्ासाठी िन्यजीि
विभार्ाचे समु ारे ४७ अवधकारी, कमाचारी सध्या कायारत
आहेत, परांतु महत्त्िाची अर्ेक पदे ररक्त आहेत (पाहा
महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड २ अंक ३ क्र. ६).

संरक्षित िेत्रातील बातम्या
कर्ााळा अभयारण्य/फणसाड अभयारण्य
कनााळा व फिसाड अभयारणयांच्या पररसरातील
स्थाक्षनकांना पयाटन मार्ादशाकाचे प्रक्षशिि
पयाटर् हे पयाटकाांसाठी
के िळ
छांदापरु ते
मयाावदत र् राहता
त्याला र्ैक्षवणक आवण
व्यािसावयक जोड
देण्यासाठी महाराष्ट्र
पयाटर् सचां ालर्ालय विभार् पयाटर् मार्ादर्ाक र्ेमणार
आहे.
भारत सरकारच्या मान्यताप्राप्त आयआयटीएम
सस्ां थेकडूर् कर्ााळा अभयारण्य पररसरातील २० ि फणसाड
अभयारण्य पररसरातील ११ अर्ा एकूण ३१ स्थावर्क
आवदिासी यिु क-यिु तींर्ा पयाटर् मार्ादर्ाकाचे काम
करण्यासाठी आिश्यक प्रवर्क्षण देण्यात येत आहे. दोर्
ऑर्स्टपासर्ू प्रवर्क्षण िर्ा कर्ााळा अभयारण्यात सरू
ु
करण्यात आले आहेत.

सूत्र - ‘िर् सांरक्षणासाठी अपुरे मर्ुष्यबळ’,
maharashtratimes.com, ०३.०८.२०२१.

क्षटपेश्वर अभयारणयातनू आलेल्या वाघाचे
‘र्ौताळा’ नामकरि
यितमाळ वजल्ह्यातील वटपेश्वर अभयारण्यातूर् आलेला
िाघ जळर्ाि वजल्ह्यातील र्ौताळा औट्रमघाट
अभयारण्यात वस्थरािला आहे. साताठ मवहन्यापां ासर्ू
मक्ु काम ठोकल्यार्े िाघाला ‘र्ौताळा’ असे र्ाि वदले
आहे. हा िाघ पाढां रकिड्यातर्ू तेलर्ां णामध्ये र्ेला, वतथर्ू
परत र्ाांदडे , वकर्िट, पसु द, बल
ु डाणा वजल्ह्यातील ज्ञार्र्र्ां ा
अभयारण्य, अवजांठामार्े अांदाजे दोर् हजार वकमी प्रिास
करूर् र्ौताळ्यात आला आहे.
र्ौताळ्यात यांदा फे ब्रिु ारीच्या र्ेिटच्या
आठिड्यात हा िाघ आढळला (पाहा महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र
वाताापत्र खंड २ अंक २ क्र. ५).
र्ौताळ्यात १९४० मध्ये सिाप्रथम िाघ आढळूर्
आला होता. त्यार्तां र १९८१ मध्ये म्हणजे ४० िर्ाापिू ी
िाघ वदसला होता. त्यार्ांतर आईपासर्ू विभक्त झालेला एक
अडीच िर्ाांचा िाघ वडसेंबर २०१९ मध्ये अवजांठा िर्क्षेत्रात
आला होता. तो िाघ काही वदिस मक्ु काम के ल्यािर तो
परतीच्या मार्ाािर र्ेला. तो िाघही वटपेश्वर अभयारण्यातील
असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सूत्र - ‘पयाटकाांर्ा िाट दाखविणार आवदिासी बाांधि’,
maharashtratimes.com, ०४.०८.२०२१.

र्ौताळा औट्रमघाट अभयारण्य
र्ौताळा औरमघाट अभयारणयात अपरु े मनष्ट्ु यबळ;
वनाक्षधकारी, कमाचाऱयांची अनेक पदे ररि
र्ौताळा औट्रमघाट अभयारण्यातील कन्र्ड क्षेत्रात
सहाय्यक िर् सरां क्षकाचे पद काही मवहन्यापां ासर्ू ररक्त
असर्ू पाटणादेिी चाळीसर्ाि क्षेत्रातही िर् पररक्षेत्र
अवधकाऱयाच्या पदासह अर्ेक पदे ररक्त आहेत. खेरीज
र्ार्द क्षेत्रातही पदे ररक्त आहेत. त्यामळ
ु े अभयारण्याच्या
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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या सदां भाात मख्ु यमत्रां ी कायाालय ि राज्याच्या
पयाािरणमांत्रयाांर्ा स्थावर्काांर्ी पत्र पाठिले आहे. ठाणे
खाडीचे पयाािरण राखण्यासाठी पररसरात असलेल्या
पाणथळ जार्ाचां े ि भरतीच्या प्रभािाखालील सिा
खाड्याचां े पर्ु रुज्जीिर् करािे, खाड्याांमध्ये येणाऱया
भरतीच्या पाण्याचे सिा मार्ा मोकळे करािेत, पाणथळ प्रदेर्
सरां वक्षत करूर् त्याला ‘र्ा विकास क्षेत्र’ घोवर्त करािे,
क्षेपणभमू ीचे काम वकर्ारपट्टी वर्यमर् क्षेत्राबाहेर र्ेण्यात
यािे, ठाणे खाडी पररसरातील ज्या मवच्छमाराांची
उपजीविका या खाडीतील मासेमारीिर अिलांबर्ू होती,
त्यार्ां ा र्ुकसार्भरपाई द्यािी आदी मार्ण्याांचा पत्रात
समािेर् आहे.
ठाणे खाडी ि सभोितालचा पररसर प्रदवू र्त
के ल्यामळ
ु े मासेमारीचे क्षेत्र ि मार्ाचां े खाद्य ह्या दोन्ही बाबी
प्रभावित झाल्या आहेत हे लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकार
आवण मांबु ई महार्र्रपावलका याांच्यािर भारतीय
मत्स्योद्योर् कायदा १९६० र्न्ु हा र्ोंदिण्याची मार्णीही
करण्यात आली आहे.

सूत्र - राजेर् रामपूरकर. ‘विदभाातील िाघ खार्देर्ात वस्थरािला;
‘र्ौताळा’ असे के ले र्ामकरण’, www.esakal.com,
०२.०८.२०२१.

ठाणे क्रीक अभयारण्य
कांजूर िेपिभूमीमुळे ठािे क्रीक
फ्लेक्षमर्ं ो अभयारणयावर दुष्ट्पररिाम
काांजरू क्षेपणभमू ीमळ
ु े ठाणे खाडी
फ्लेवमर्ां ो अभयारण्य पररसरािर
झालेल्या दष्ु पररणामाचां ी मावहती
समोर आली आहे. क्षेपणभमू ीतूर्
ठाणे खाडी ि सभोितालच्या
पररसरात र्ास्त्रीय पद्धतीर्े योग्य
प्रवक्रया र् करताच अर्ेक घातक,
रसायर्े वमवश्रत द्रि सातत्यार्े
वमसळत आहेत.
भाांडुप पवम्पांर् स्टेर्र् इथे जैिविविधता र्ोंदणीचे
काम ‘िातािरण फाऊांडेर्र्’ आवण ‘वमवर्स्ट्री ऑफ मबांु ईज्
मॅवजक’ या दोर् सांस्थामां ाफा त सरू
ु आहे. मांबु ईची लोक
जैिविविधता र्ोंदिही तयार करण्यासाठी या सांस्थाांर्ी हाती
घेतलेल्या सिेक्षणादरम्यार् खाडीची दरु िस्था वदसर्ू आली
आहे.
काांजरु ची क्षेपणभमू ी अवस्तत्त्िात येण्यापिू ी
म्हणजे िर्ा २००८च्या आधी विक्रोळी, काांजरु , भाांडुप,
र्ाहूर, कोपरी, र्ार्ेपाडा, र्िघर, र्िाणपाडा, विटािा,
ऐरोली ि वदिा या पररसरात राहणारे मवच्छमार ठाणे खाडीत
मासे पकडण्यासाठी येत. मात्र आता त्याांच्या मासेमारीिर
खाडीतील प्रदर्ू णाचा पररणाम वदसर्ू येत आहे. भरतीच्या
िेळी प्रदवू र्त पाणी सपां णू ा ठाणे खाडी ि कादां ळिर् क्षेत्रािर
पसरते. या भार्ामध्ये मासे प्रजोत्पादर्ासाठी येतात, त्याांच्या
प्रजर्र्ािरही याचा पररणाम झाल्याचे वदसर्ू येत,े असे
स्थावर्काचां े म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४

सूत्र – ‘डवम्पांर्मळ
ु े जलस्रोत बावधत’, maharashtratimes.com,
१५.०९.२०२१.

ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्प
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात व्याघ्रसंख्या ततू ाास
क्षस्थर; नजीकच्या भक्षवष्ट्यात सख्ं यावाढीची शक्यता

भारतीय िन्यजीि सांस्था – WII च्या सहकायाार्े के ल्या
जाणाऱया िावर्ाक अभ्यासार्ुसार चौथ्या टललयाच्या
प्रर्णर्ेर्ुसार िर्ा २०२० मध्ये ताडोबा अांधारी व्याघ्र
५
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प्रकल्पात बफर ि र्ाभा क्षेत्र वमळूर् ८५ िाघ वदसर्ू आले
आहेत. इथे २०१० मध्ये १७ िाघाचां े अवस्तत्ि वदसर्ू आले
होते. त्यार्तां र ताडोब्याच्या क्षेत्रात बफर क्षेत्राची भर पडली
आवण २०१२ मध्ये ४९ िाघ वदसर्ू आले. २०१२ पासर्ू
२०१५ पयांत ताडोबातील व्याघ्रसांख्येत उत्तरोत्तर िाढ वदसत
होती. मात्र मार्ील काही िर्ाात ही सांख्या वस्थर असल्याचे
समोर आले आहे. प्रकल्पात समु ारे ८५ ते ९० दरम्यार्
िाघाांची सांख्या वस्थरािली आहे.
तृणभक्षी प्राण्याांची सांख्या मबु लक असल्यार्ेच
ताडोबात व्याघ्रिाढ वदसर्ू आल्याचे मत WII चे िररष्ठ
सांर्ोधक डॉ. यादिेंद्र झाला यार्ां ी व्यक्त के ले. मात्र, क्षेत्र ि
अन्र्साखळी बघता आता व्याघ्रिाढ अिघड िाटते. सख्ां या
िाढल्यास िाघाांच्या झांजु ीच्या घटर्ा िा माणसू -िन्यजीि
सांघर्ााच्या घटर्ा घडू र्कतील असे ते म्हणाले.
प्रकल्पातील रार्तळोधी पणू ा ि कोळसा अधे
र्ाि जवमर्ीचा प्रश्न सटु ल्यािर प्रकल्पाबाहेर जातील.
त्यामळ
ु े ताडोबात िन्यजीिाांर्ा आणखी मोकळा अवधिास
वमळे ल. त्यार्तां रच्या पढु ील काही िर्ाात अन्य
िन्यजीिाांसोबत िाघाांच्या सांख्येत आणखी िाढीची दाट
र्क्यता तज्ञाांर्ी व्यक्त के ली आहे.
यांदा जार्ेिारी ते जल
ु ै या काळात भारतात ८४
िाघाांचा मृत्यू झाला. त्यात सिाावधक २७ मृत्यू हे मध्य
प्रदेर्ात; त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात १९ ि कर्ााटकात १२
असे आहेत. यात वर्कारीच्या र्ऊ घटर्ा आहेत. व्याघ्र
प्रकल्पात ४३ िाघाांचा मृत्यू झालेला असर्ू उिारीत मृत्यू
व्याघ्र प्रकल्पाांबाहेर झाले आहेत.

ताडोबा अध
ं ारी व्याघ्र प्रकल्पात
‘लेसर फ्लॉरीकन’चे दशान
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात दमु ीळ तणमोर (लेसर
फ्लॉरीकर्) पक्षी आढळला आहे.
ताडोबा व्यिस्थापर्ार्े प्राणी ि पक्ष्याांच्या
हालचाली वटपण्यासाठी स्ियांचवलत कॅ मेरे लािले होते. या
कॅ मेऱयामां ध्ये तणमोराच्या मादीचे छायावचत्र आले आहे.
तणमोराची सांख्या झपाट्यार्े कमी होत आहे. देर्ात के िळ
२६४ तणमोर पक्षी वर्ल्लक आहेत. त्यामळ
ु े ताडोबात
आढळलेल्या मादी तणमोराच्या सांरक्षण ि सांिधार्ासाठी
ताडोबा व्यिस्थापर् सरसािले आहे.
सूत्र - रिींद्र जुर्ारकर. ‘ताडोबात आढळला अवतदवु माळ ‘तणमोर’;
पक्षी प्रेमींमध्ये आर्ांदाचे िातािरण’, www.loksatta.com,
०४.०८.२०२१.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
र्ाभा िेत्राबाहेरून पयााय उपलब्ध असतानाही
मेळघाटातनू च रेल्वे मार्ा नेणयाची मार्िी

अकोला, अकोट, धळ
ू घाट, डाबकामार्े अवस्तत्त्िात
असलेला खांडिा मीटरर्ेज रे ल्िेमार्ा ब्रॉडर्ेजसाठी अन्यत्र र्
िळिता मेळघाटातर्ू जन्ु याच मार्ाार्े र्ेऊर् मेळघाटातील
आवदिासींर्ा त्याचा लाभ वमळािा, अर्ी मार्णी खासदार
र्िर्ीत राणा याांर्ी रे ल्िे मांत्रयाांकडे के ली आहे.
िाघाांच्या अवधिासाला धोका पोहोचण्याची
र्क्यता लक्षात घेता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातर्ू जाणाऱया
रे ल्िेमार्ााचे ब्रॉडर्ेजमध्ये रुपाांतर करू र्ये. त्याऐिजी
अकोला-खांडिा हा प्रस्तावित ब्रॉडर्ेज मार्ा इतर पयाायी

सूत्र - पांकज मोहरीर. ‘ताडोब्यात िाघाांची सांख्या वस्थरािली’,
maharashtratimes.com, २९.०७.२०२१.

महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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भार्ातर्ू करािा, अर्ी विर्तां ी मख्ु यमत्रां ी उद्धि ठाकरे यार्ां ी
तत्कालीर् रे ल्िे मत्रां ी पीयर्ू र्ोयल आवण तत्कालीर् कें द्रीय
पयाािरण मत्रां ी प्रकार् जािडेकर याांर्ा पत्राद्वारे के ली होती.
इतर पयाायी मार्ााचे पररितार् करायचे ठरविले तर एकीकडे
मेळघाटातील िाघाांच्या अवधिासाला धक्का लार्णार
र्ाही; हा रे ल्िे मार्ा वहिरखेड मार्े र्ेल्यास व्याघ्र प्रकल्पाचे
र्ुकसार् होणार र्ाही ि जास्तीतजास्त र्ािार्ां ा जोडता
येईल, अर्ी भवू मका मख्ु यमांत्रयार्ां ी घेतली.
पणू ाा-खांडिा हा मीटरर्ेज रे ल्िे मार्ा
राजस्थार्मधील जयपरू , अजमेर, वचत्तोडर्ढ, मध्य
प्रदेर्ातील रतलाम, इदां ोर, महू आवण खांडिा, महाराष्ट्रातील
अकोला, पणू ाा, र्ादां डे , मदु खेड आवण तेलर्ां णातील
वर्झामाबाद आवण वसकांदराबाद या र्हराांर्ा जोडतो.
मेळघाटमधर्ू जातार्ा या रे ल्िेचा िेर् सांथ असे. त्यामळ
ु े
िन्यप्राण्याांच्या रे ल्िे अपघाताचां े प्रमाण कमी होते. पण,
मेळघाटमधील र्ािाांचा या रे ल्िेर्ी असणारा सांबांधदेखील
कमी होता. मेळघाटातील िर्ौर्धी, हरणाची वर्र्ां ,े
लाकडाच्या मोळ्या खडां िापयांत िाहूर् र्ेण्यास अत्यतां
सोयीचे िाहर् अर्ी या रे ल्िेची ओळख बर्ली
होती. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे या सिा िर्र्न्ु ह्याची
यादी उपलब्ध असल्याचे िन्यप्राणीप्रेमींर्ी म्हटले आहे.
प्रस्तावित ब्रॉडर्ेजमळ
ु े या भार्ातूर् मोठ्या
प्रमाणािर रे ल्िे िाहतूक िाढेल पररणामी प्रकल्पाच्या र्ाभा
क्षेत्रातील िन्य अवधिासाचा ऱहास होण्याची र्क्यता आहे.
वर्िाय या पररितार्ामळ
ु े रे ल्िेर्ाड्याांचा िेर्ही िाढेल.
मळ
ु ातच हा र्ाभा अबावधत ि सरु वक्षत ठे िण्यासाठी इथल्या
१६ आवण र्ाभ्याबाहेरील सहा र्ािाचां े इतरत्र पर्ु िासर्
करण्यात आले. ही र्ािे या रे ल्िे मार्ााच्या १० वकमी
पररघातील होती. र्ािाचां े पर्ु िासर् आवण अवधिासाच्या
सांिधार्ासाठी प्रयत्र् के ल्यार्े इथे िन्यजीिर् झपाट्यार्े
िाढले. भारतीय िन्यजीि सांस्था WIIर्े देखील या भार्ातूर्
रे ल्िेमार्ााचे ब्रॉडर्ेज र् करता इतर पयाायी भार्ातर्ू करािे,
अर्ी सचू र्ा के ली आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४

कें द्रीय व्याघ्र सिां धार् प्रावधकरण - NTCAर्े क्षेत्र
भेट देण्यासाठी २०१५ मध्ये वत्रसदस्यीय सवमती र्ेमली
होती. या सवमतीर्ेही मेळघाटच्या र्ाभा क्षेत्रातूर् ब्रॉडर्ेज
करण्यापेक्षा र्ाभा क्षेत्राबाहेरूर् जाणारे दोर् पयाायी मार्ा
िन्यजीि सांरक्षणाच्या उपाययोजर्ाांसह वडसेंबर २०१७
मध्ये कें द्र र्ासर्ास सादर के ले आहेत.
सूत्र - मोहर् अटाळकर. ‘मेळघाटातील रे ल्िेिरूर् पुन्हा राजकारण’,
www.loksatta.com,१३.०८.२०२१.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील
मक्षहला वन कमाचाऱयांच्या छळाच्या तक्रारी
र्ेल्या चार-पाच मवहन्यामां ध्ये मेळघाटातील मवहला िर्
कमाचाऱयाांच्या छळाच्या चार तक्रारी उघड झाल्या आहेत.
चौराकांु ड पररक्षेत्रात काया करणाऱया एका मवहला
कमाचाऱयाच्या र्ासकीय वर्िासस्थार्ी मध्यरात्री पोहचर्ू
िर्पररक्षेत्र अवधकारी आवण वलवपकार्े मद्यधांदु अिस्थेत
र्ोंधळ घातल्याची एक तक्रार आहे. या प्रकरणी िररष्ठाांकडे
तक्रार करण्यात आल्यार्तां र एका प्रकरणात वलवपकाला
वर्लवां बत करण्यात आले असर्ू एका िर्पररक्षेत्र
अवधकाऱयािर कारिाई करण्याचा प्रस्ताि वसपर्ा िन्यजीि
विभार्ातफे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र सचां ालक तथा
मख्ु य िर् सरां क्षक कायाालयाला पाठिण्यात आला आहे.
अर्ाच प्रकारच्या चार तक्रारी मवहला कमाचाऱयाांर्ी
कायाालयाकडे के ल्या असर्ू त्याबाबत चौकर्ी सरू
ु आहे.
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ठे िण्याचा वर्णाय घेतला. यावचका प्रलवां बत ठे िल्यार्े
सरोिराच्या विकासकामाांबाबत येणाऱया अडचणी
न्यायालयासमक्ष माांडता येतील, असा वर्ष्कर्ा न्यायालयार्े
काढला.
लोणार सरोिराची ददु र्
ा ा झाल्याबाबत जर्वहत
यावचका २००९ पासर्ू प्रलांवबत आहे. या प्रकरणी सर्ु ािणी
दरम्यार् स्थापर् के लेल्या सवमतीमध्ये मबांु ई उच्च
न्यायालयाच्या र्ार्परू खांडपीठाच्या आदेर्ार्ुसार १४
सदस्याांची र्ेमणक
ू के ल्याची मावहती र्ासर्ार्े खांडपीठाला
वदली. यािर न्यायालयार्े या सवमतीची दोर्
आठिड्याांमध्ये बैठक आयोवजत करीत तीर्
आठिड्यामां ध्ये अहिाल सादर करण्याचे आदेर् वदले.
तसेच सवमतीला आराखडा तयार करतार्ा न्यायालयार्े
िेळोिेळी वदलेल्या आदेर्ा विर्यी मावहती असािी म्हणर्ू
२००९ पासर्ू आजिर वदलेल्या प्रत्येक आदेर्ाची प्रत
सोपविण्याची व्यिस्था करण्याचे आदेर् न्यायालयीर्
रवजस्ट्री विभार्ाला वदले. पढु ील सर्ु ािणी चार मवहन्याांर्ी
वर्वश्चत के ली.
राज्य र्ासर्ाच्या वर्णायार्ुसार अमरािती
विभार्ाचे विभार्ीय आयक्त
ु या सवमतीचे अध्यक्ष
असतील. सहअध्यक्ष म्हणर्ू मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे
मख्ु य िर्सांरक्षक तथा क्षेत्र सचां ालक, सदस्य सवचि म्हणर्ू
बुलडाण्याचे वजल्हावधकारी याचां ी र्ेमणक
ू के ली आहे.
सदस्य म्हणर्ू अमरािती विद्यापीठाचे कुलर्रू
ु , बुलडाणा
वजल्हा पररर्देचे मख्ु य कायाकारी अवधकारी, सािाजवर्क
बाधां काम विभार्ाचे मख्ु य अवभयतां ा, र्र्ररचर्ा विभार्ाचे
उपसांचालक, पयाटर् विकास महामांडळाचे प्रादेवर्क
व्यिस्थापक, परु ातत्त्ि विभार्ाचे अधीक्षक, िररष्ठ विवधज्ञ
याच्ां यासह एकूण १४ तज्ज्ञाचां ी र्ेमणक
ू के ली आहे.

सूत्र - ‘मेळघाटातील मवहला कमाचाऱयाांचा छळ सुरूच’,
www.loksatta.com, ०४.०८.२०२१.

मेळघाटातील वनाक्षधकारी आत्महत्येप्रकरिी
रेड्डी यांच्या क्षवरोधातील र्ुन्हा रद्द
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हररसालच्या िर्पररक्षेत्र
अवधकारी दीपाली चव्हाण याच्ां या आत्महत्येप्रकरणी
मेळघाटचे क्षेत्र सचां ालक श्रीवर्िास रे ड्डी याांच्याविरोधात
दाखल करण्यात आलेला र्न्ु हा न्यायालयार्े रद्द ठरिला
आहे.
रे ड्डी याांच्या विरोधात धारणी पोलीस ठाण्यात
र्न्ु हा दाखल करण्यात आला होता (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित
िेत्र वाताापत्र खंड २ अंक २ क्र. ५). हा र्न्ु हा रद्द करण्याची
मार्णी करणारी यावचका त्याांर्ी मबांु ई उच्च न्यायालयाच्या
र्ार्परू खडां पीठासमोर के ली होती. या यावचके च्या
सर्ु ािणीर्ांतर न्यायालयार्ां र्न्ु हा रद्द करण्याचे आदेर् वदले
आहेत.
सूत्र – ‘दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण: श्रीवर्िास
रे ड्डींविरोधातील र्ुन्हा रद्द; उच्च न्यायालयाचा वर्णाय’,
www.loksatta.com, १३.०८.२०२१.

लोणार अभयारण्य
लोिार सरोवराच्या संवधानासाठी सक्षमती;
सरोवराच्या दुरवस्थेबाबत याक्षचका प्रलंक्षबत राहिार

लोणार सरोिराचा विकास आवण सिां धार्ासाठी राज्य
र्ासर्ार्े लोणार विकास सवमती स्थापर् के ली आहे.
सवमतीची स्थापर्ा के ल्यार्े यावचका वर्काली काढण्याची
विर्तां ी राज्य र्ासर्ार्े उच्च न्यायालयाला के ली. यािर
न्यायालयार्े काही काळासाठी ही यावचका प्रलांवबत
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४

सूत्र - के तर् पळसकर. ‘लोणार विकास सवमतीची स्थापर्ा; राज्य
र्ासर्ाची उच्च न्यायालयात मावहती’, www.esakal.com,
२५.०८.२०२१.
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सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प

सांजय र्ाांधी राष्ट्रीय उद्यार्

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर िेत्रातून
र्ावे वर्ळणयाची मार्िी

सज
ं य र्ांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून दोन भुयारी मार्ा
प्रकल्पांना पयाावरिीय मज
ं रु ीची अट नाही
र्ोरेर्ाि-मल
ु ांडु जोडमार्ा - GMLR आवण ठाणे-बोररिली
जोडमार्ा - TBLR या दोन्ही प्रकल्पाचां ा भार् असलेली
भयु ारे सजां य र्ाधां ी राष्ट्रीय उद्यार्ाखालर्ू प्रस्तावित असर्ू
त्याांच्या बाांधकामाला पढु च्या िर्ी सरुु िात होणार आहे.
मात्र, सांरवक्षत क्षेत्रातूर् जाणाऱया या दोन्ही रस्ते प्रकल्पाांर्ा
प्रवतबांधात्मक पयाािरणीय प्रभाि मल्ू याांकर् - EIAच्या
अटीतूर् सटू देण्यात आली आहे.
या दोन्ही जोडमार्ा प्रकल्पार्ां ी पयाािरणीय
मांजरु ीसाठी कें द्रीय पयाािरण, िर् आवण हिामार् बदल
मांत्रालयाकडे िर्ा २०१७ मध्ये आपापले अजा के ले होते.
मात्र, मत्रां ालयार्े सारखेच स्पष्टीकरण देऊर् दोन्ही प्रकल्पाचां े
अजा फे टाळले आहेत. हे दोन्ही रस्ते राज्य अथिा राष्ट्रीय
महामार्ा र्ाहीत त्यामळ
ु े त्यार्ां ा पयाािरणीय मांजरु ीची
आिश्यकता र्ाही, असे स्पष्टीकरण मत्रां ालयार्े वदले आहे.
हे स्पष्टीकरण २००६च्या EIA तरतदु ीला धरूर् आहे कारण
या तरतदु ीत रस्तेबाांधणीचा समािेर् र्ाही.
मात्र, सरां वक्षत क्षेत्राखालर्ू भयु ारे खोदण्याचा
समािेर् हे या प्रकल्पाचां े िेर्ळे पण आहे. अर्ा प्रकारचा हे
प्रकल्प देर्ातील पवहलाच प्रयत्र् ठरणार आहेत. ही बाब
लक्षात घेता पयाािरणिादी ि पयाािरणतज्ञाांर्ीही या
प्रकल्पाांर्ा राष्ट्रीय िन्यजीि मडां ळ – NBWLच्या
मजां रु ीसह पयाािरणीय मजां रु ीही बधां र्कारक करण्याचा
आग्रह धरला आहे.
बृहन्मांबु ई महार्र्र पावलके च्या GMLR
प्रकल्पाचे ४.७ वकमी लाबां ीचे दपु दरी भयु ार आवण मबांु ई
महार्र्र प्रदेर् विकास प्रावधकरणाच्या TBLR प्रकल्पाचे
जिळपास आठ वकमी लाांबीचे भयु ार GMLRच्या
भयु ाराला समातां र असणार आहे. TBLR तर्ुां ारे श्वर
अभयारण्यापासर्ू अिघ्या १५३ मीटर अांतरािरूर् जाणार
आहे. तसेच, कर्ााळा पक्षी अभयारण्याच्या सीमेपासर्ू

म्हाळांुर्े, मोरणी आरि, पर्ु िावसत मोरणी, िलिण, वर्दां ी,
चकदेि, पिात ि मेटवर्दां ी ही र्ािे कोयर्ा अभयारण्य आवण
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातर्ू िर्ळािीत, अर्ी
मार्णी ग्रामस्थाांर्ी के ली आहे.
जल
ु ै मवहन्याच्या २२ ि २३ तारखेला कादां ाटी
खोऱयात झालेल्या अवतिृष्टीच्या अर्ुर्ांर्ार्े या भार्ातील
ग्रामस्थाांची आरि इथे बैठक झाली. बैठकीला ग्रामस्थाांसह
कादां ाटी विकास सघां ाचे कायाकते उपवस्थत होते. या बैठकीत
बफर क्षेत्रातर्ू र्ािे िर्ळण्याबाबत वर्िेदर् तयार करण्यात
आले.
कादां ाटी खोऱयात अवतिृष्टी होऊर् फार मोठ्या
प्रमाणात भस्ू खलर् झाले. वकत्येक हेक्टर क्षेत्र र्ष्ट झाले
असर्ू मोठ्या प्रमाणात जांर्ल र्ष्ट होऊर् भार्ातील १६
र्ािातां ील र्ेतकऱयाचां े र्ुकसार् झाले आहे. या खोऱयामध्ये
जिळपास ९० ते ९५ टक्के भस्ू खलर् हे िर् जवमर्ीमध्ये
आहे. इथे जैविक ि वर्सर्ााची मोठ्या प्रमाणात हार्ी
झालेली असतार्ा िर् विभार्ाचा एकही िररष्ठ अवधकारी
या भार्ाांमध्ये वफरकला र्ाही. हे लक्षात घेता काांदाटी
खोऱयातील सात र्ािे अभयारण्यातर्ू िर्ळण्यात यािीत,
अर्ी मार्णी बैठकीत सिाार्मु ते करण्यात आली.
सत्रू - रविकातां बेलोर्े. ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातर्ू र्ािे िर्ळा;
कादां ाटी खोऱयातील ग्रामस्थाचां ी मार्णी’, www.esakal.com,
०७.०९.२०२१.
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९०० मीटर अतां रािरूर् आवण माथेरार् सिां ेदर्र्ील
पयाािरण क्षेत्राच्या वत्रज्येच्या आतर्ू जाणार आहे.
खेरीज, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास
महामडां ळाचा प्रस्तावित विरार-अवलबार् बहुद्देर्ीय मार्ा;
या वर्िाय, वदल्ली-जिाहरलाल र्ेहरू बदां र न्यास
मालिाहतूक मार्ाही सांजय र्ाांधी उद्यार्ातर्ू जाणार आहे.
या दोन्ही प्रकल्पार्ां ा िेर्िेर्ळी पयाािरणीय मजां रु ी देण्यात
आली आहे. मात्र, या सर्ळ्या प्रकल्पाचां ा सांजय र्ाांधी
राष्ट्रीय उद्यार्ातील पररसांस्थाांिर सांभाव्य एकवत्रत पररणाम
अभ्यासणे तसेच भयु ारी मार्ाांचा तुळर्ी ि विहार
तलािाांिरील सांभाव्य पररणामाचां ा िेर्ळा अभ्यास होणे
र्रजेचे आहे.
दरम्यार्, महार्र्रपावलके च्या एका अवधकाऱयार्े
वदलेल्या मावहतीर्ुसार GMLRचे सांभाव्य पररणाम
अभ्यासण्याचे काम ‘बॉम्बे र्ॅचरल वहस्ट्री सोसायटी’या
वबर्सरकारी सांस्थेला सोपिण्यात आले आहे.

राज्यस्तरीय बातम्या
राज्यातील वन िेत्रपालांच्या बदल्या

प्रधार् मख्ु य िर् सांरक्षकाांच्या वर्देर्ार्ुसार राज्यातील िर्
क्षेत्रपालाांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
त्रयांबके श्वर, हरसल
ू , सरु र्ाणा या िर्क्षेत्राला
रखिालदार र्सल्यार्े वतथल्या सरां क्षणाची अवतररक्त
जबाबदारी र्ावर्कच्या इतर अवधकाऱयाांकडे होती. मात्र,
ब्रह्मवर्रीचे अिैध उत्खर्र्, दरड कोसळणे याांसह इतर
कारणास्ति या धोक्यात आलेल्या िर्क्षेत्राला पणू ािेळ
िर्पररक्षेत्र अवधकारी वर्यक्त
ु करण्याची मार्णीर्े जोर
धरला होता. धळ
ु े वजल्ह्यातील िन्यजीि विभार्ाच्या पाल
अभयारण्याचे िर्पररक्षेत्र अवधकारी राजेर् पिार
याांची त्रयांबके श्वर िर्क्षेत्रातील ररक्त जार्ेिर बदली करण्यात
आली आहे. त्यामळ
ु े त्रयांबके श्वरला पणू ािेळ अवधकारी
वमळाला आहे. पररणामी ब्रह्मवर्री सांिधार्ाच्या प्रस्तािाचा
पाठपरु ािा आवण िर् हद्द अवधक सरु वक्षत होईल, अर्ी
अपेक्षा िर्ावधकारी, कमाचाऱयार्ां ी व्यक्त के ली आहे.
र्ाांदडे सामावजक िर्ीकरणाच्या विर्ेर् काया
विभार्ातील पजू ा जोर्ी याांची वदडां ोरी, उस्मार्ाबाद
सामावजक िर्ीकरण कळांबचे सवचर् लोंढे याचां ी सर्ां मर्ेर१, मेिासीमधील तळोदा रोहयोचे चांद्रकातां कासार याांची
र्ाांदर्ाि, यािल पविम प्रादेवर्कचे विर्ाल कुटे याचां ी
सामावजक िर्ीकरण र्ावर्क, जामन्या िन्यजीिचे अक्षय
म्हेत्रे याांची येिला, ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील
विर्ेर् सांरक्षण दल-१च्या मर्ीर्ा जाधि याचां ी वसन्र्र
प्रादेवर्क, पाढां रकिडातील जामणीचे सर्ु ील मेहरे याांची

सत्रू – प्रयार् अरोरा-देसाई. ‘Tunnel projects near Mumbai’s
SGNP made U-turn on green nod?’,
www.hindustantimes.com, २३.०८.२०२१.

महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४

१०

ऑक्टोबर २०२१ (क्र.७)

सामावजक िर्ीकरण राहता, र्र्ु ामलच्या ढाकणा
िन्यजीिचे वहरालाल चौधरी याचां ी सामावजक िर्ीकरण
इर्तपरु ी अर्ा बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
अहमदर्र्रमधील कजात प्रादेवर्कचे र्णेर्
छबीलिाड याचां ी जालर्ाच्या जाफराबाद सामावजक
िर्ीकरण, काया आयोजर्ाचे मांर्ेर् र्माा याांची र्हापरू िर्
प्रवर्क्षण सस्ां था, अहमदर्र्र सामावजक िर्ीकरणचे
र्सीबखार् वसांर्ल याांची खल
ु ताबाद इथे अर्ा बदल्या
करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यामळ
ु े ररक्त झालेल्या
जार्ाांिर वर्यक्त
ु ीसाठी अद्याप र्ािे ठरलेली र्ाहीत.
दरम्यार्, वसन्र्र प्रादेवर्कचे प्रिीण सोर्िणे,
वदडां ोरीचे र्णेर् र्ार्ां ोडे, इर्तपरु ी सामावजक िर्ीकरणचे
अरुण सोर्िणे, र्ावर्क सामावजक िर्ीकरणचे प्रदीप कदम
याांची िृत्तस्तरािरूर् बदली वर्देवर्त असली, तरी त्याांच्या
वर्यक्त
ु ीची वठकाणे वर्वित झालेली र्ाहीत.

र्मन्ु यादाखल
प्राण्याचा प्रकार – वबबट्या/िाघ/माांडूळ…
स्थळ –वजल्हा न्यायालय अकोला/अमरािती/ठाणे…
र्न्ु हयाची रीत – वर्कार/विदयतु प्रिाह/सापळे…
जप्ती सावहत्य – मृर्या वचन्हे/बांधक प्राणी/माांस…
अर्ुसचू ी – I/II/III/IV
कलम – 9/26/30/31…
हे एवललके र्र् र्र्ु ल लले स्टोअरिर
(https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.digitalspace.wct) मोफत डाउर्लोड करता येईल.
वर्कालाची प्रत प्राप्त झाल्यािर ती सहजपणे िापरकत्यााला
स्ितःच्या फोर्द्वारे एवललके र्र् सग्रां वहत करता येईल वकांिा
इतर िापरकत्याांमध्ये वितरीत करता येईल अर्ी या
एवललके र्र्ची रचर्ा आहे. या आधारे िर्ावधकाऱयार्ां ा
तपासात मदत होईल, अर्ी अपेक्षा WCT र्े व्यक्त के ली
आहे.
तसेच,
हे
न्यायालयीर्
आदेर्

सूत्र – ‘त्रयांबके श्वर िर्क्षेत्राला आता रखिालदार’,
maharashtratimes.com, ०७.०८.२०२१.

https://court.mah.nic.in/courtweb/index_eng.php#

वन्यजीव र्ुन्हे प्रकरिांतील न्यायालयीन आदेशांचा
डेटाबेस मोबाईल एक्षललके शनवर

या सांकेतस्थळािर जर्तेसाठी खल
ु े आहेत. न्यायालयीर्
आदेर् हे सािाजवर्क दस्तऐिज असतात त्यामळ
ु े त्याची
माांडणी ही कॉपीराईटचे उल्लांघर् करणारी ठरत र्ाही, असे
WCT र्े जाहीर के लेल्या मावहतीपत्रकात म्हटले आहे.

िाइल्डलाईफ कॉन्झिेर्र् ट्रस्ट - WCT या स्ियसां िे ी
सांस्थेर्े ‘िाइल्डलाईफ जज्जमेंट्स डेटाबेस’ र्ािाचे एन्रॉइड
फोर्िर िापरता येण्याजोर्े एवललके र्र् विकवसत के ले
आहे. या डेटाबेसमध्ये िन्यजीि सांरक्षण कायदा, १९७२
अांतर्ात र्ोंदिण्यात आलेल्या र्न्ु ह्याांच्या प्रकरणामां ध्ये
न्यायालयार्ां ी वदलेल्या आदेर्ाचां े सक
ां लर् के ले आहे. त्यात
राज्यातील वजल्हा न्यायालये ि मबांु ई उच्च न्यायालयातील
५२९ आदेर्ाांचा समािेर् आहे. ही मावहती इग्रां जी आवण
मराठी या दोन्ही भार्ामां ध्ये देण्यात आली आहे.
िापरकत्यााला हिी ती र्ेमकी मावहती हुडकूर् काढता यािी
याकरता एवललके र्र् र्ोध घेण्याची सोपी सवु िधा देण्यात
आली आहे.
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सूत्र - िाइल्डलाईफ कॉन्झिेर्र् ट्रस्ट या सांस्थेर्े जाहीर के लेले
मावहतीपत्रक, ०६.०९.२०२१.

पविम महाराष्ट्र
सातारा क्षजल्ह्यातील कराड इथनू दोघांना पकडले;
वाघ, क्षबबट्याची ११ नखे सापडली
कराड इथे ऑर्स्ट मवहन्यात िाघ ि वबबट्याच्ां या र्खाांची
विक्री करणाऱया दोघा तरुणाक
ां डूर् िर् विभार्ार्े ११ र्खे
जप्त के ली आवण दोघा आरोपींची चार वदिसाांच्या िर्
कोठडीत रिार्र्ी के ली. या प्रकरणात आतां रराज्यीय
टोळीचा सहभार् असल्याची र्क्यता आहे. खेरीज, या
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र्न्ु ह्यामळ
ु े िाघ ि वबबट्याची वर्कार झाल्याचेही उघड
झाले आहे.

सूत्र - र्ुरुबाळ माळी. ‘िाट चक
ु लेला हत्ती र्ािात वर्रला आवण...;
पुढे काय झाले पाहा!’, maharashtratimes.com,
०९.०८.२०२१.

सत्रू - ‘िाघ, वबबट्याची ११ र्खे जप्त; कराडमध्ये दोघार्ां ा िर्
कोठडी’, www.loksatta.com, १८.०८.२०२१.

विदभा

आजरा, चंदर्ड तालुक्यांत
हत्ी शेतांमध्ये क्षशरल्यामळ
ु े क्षपकांचे नक
ु सान

र्डक्षचरोली क्षजल्ह्यात यंदा आठ मक्षहन्यांत वाघाच्या
हल्ल्यांत १५ ग्रामस्थ ठार
र्डवचरोली वजल्ह्यात माणसू -िाघ सांघर्ा तीव्रता सातत्यार्े
िाढत आहे (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड २ अंक
३ क्र. ६). वजल्ह्यात िाघाच्या हल्ल्याच्या घटर्ामां ध्ये िाढ
झाली असर्ू यांदा आठ मवहन्याांत १५ ग्रामस्थाांचा त्यात
बळी र्ेला आहे. त्यामळ
ु े िाघाला ठार मारा वकांिा जेरबांद
करा, अर्ी मार्णी ग्रामस्थार्ां ी के ली आहे.
िडसा िर् विभार् आवण र्डवचरोलीच्या
िर्व्याप्त कायाक्षेत्रात ि र्ेतालर्त जिळपास १५
ग्रामस्थाांचा िाघाच्या हल्ल्यामां ध्ये मृत्यू झाला; तर अर्ेक
जण जखमी झाले. समु ारे ५०-६० पाळीि जर्ािरेही िाघार्े
ठार के ली. र्डवचरोली तालक्ु यातील आबां ेवर्िणी,
आांबेटोला, वभकरमौर्ी, खसु ाा, वर्लर्ाि, मरु माडी,
अमीरझा, मौर्ीखाांब, टेंभा, चबां डाा, धांडु ावर्िर्ी, राजर्ाटा
चाक, उसर्ाि, जेपरा आदी र्ािाच्ां या पररसरात र्ेल्या काही
मवहन्यापां ासर्ू िाघाची दहर्त आहे.
पांधरा र्ािाांतील धास्तािलेल्या र्ार्ररकाांर्ी एक
सलटेंबर रोजी र्डवचरोली इथे िर् विभार्ाच्या मख्ु य
िर्सांरक्षक कायाालयासमोर वठय्या आांदोलर् के ले.
आदोलकार्ां ा राजकीय सघां टर्ा ि पक्षाचाही पाठींबा आहे.
िाघाला जेरबदां करा वकांिा ठार मारा, या मख्ु य मार्णीसह
िाघ, वबबटे ि अन्य िन्य प्राण्याांच्या हल्ल्यात ठार
झालेल्याच्ां या कुटुांबातील एकाला तात्काळ िर् विभार्ात
र्ोकरी द्यािी, मृताच्या कुटुांबाला ि जखमींर्ा आवथाक
मदत द्यािी, ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पयाटर्ाचे
व्यापारीकरण (हॉटेल, ररसॉटार्ा बेसमु ार परिार्ग्या देणे)
थाांबिािे, िन्यजीिाांर्ा होणारा त्रास थाांबिण्यािर

कोल्हापरू वजल्ह्यातील आजरा ि र्डवहग्ां लज
तालक्ु याांमधील अर्ेक र्ािातां वदिसभर वफरणाऱया हत्तीमळ
ु े
र्ेतीचे मोठे र्क
ु सार् झाले.
जल
ु ै-ऑर्स्ट मवहन्यातील महापरु ात र्डवहग्ां लज
तालक्ु यातील पविम भार्ातील एक हत्ती पिू ा भार्ात आला.
या भार्ात दोर् हत्तींचे िास्तव्य आहे. महापरु ाचे पाणी
ओसरल्यार्ांतर एक हत्ती पिू ा भार्ात तर दसु रा पविम भार्ात
र्ेला.
या दोहोंपैकी एक हत्ती आजरा-चदां र्ड
रस्त्यािरील र्ािामां ध्ये वर्रला. हत्ती पाहण्यासाठी
ग्रामस्थाांची र्दी आवण र्दी पार्ां िण्यासाठी िर् विभार्ाची
धडपड यामळ
ु े पढु े हत्ती आवण मार्े ग्रामस्थ असा प्रकार
बराच िेळ सरू
ु होता. त्यात हत्ती इकडेवतकडे पळू
लार्ल्यार्े बऱयाच वठकाणी भात ि इतर वपकाांचे मोठे
र्ुकसार् झाले.
िर् विभार्ाच्या कमाचाऱयाचां ी मोठी फौज हत्तीला
जर्ां लाच्या वदर्ेर्े हुसकािर्ू लािण्यासाठी प्रयत्र्र्ील
होती. सध्ां याकाळी त्या प्रयत्र्ाांर्ा यर् आले आवण हा हत्ती
वहरण्यके र्ी र्दीतूर् अखेर जर्ां लात र्ेला.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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उपाययोजर्ा कराव्यात, अर्ा मार्ण्या आदां ोलकार्ां ी
के ल्या.
कोरची, धार्ोरा, एट्टापल्ली, भामरार्ड, मल
ु चेरा,
अहेरी, वसरोंचा तालक्ु यात िाघ, वबबटे आवण अन्य िन्य
प्राणी मोठ्या सांख्येर्े आहेत. कोरची आवण एट्टापल्ली
तालक्ु याांतील १४,९५० हेक्टर जांर्ल क्षेत्रातील मांजरू आवण
प्रस्तावित लोह खाणी ताबडतोब रद्द कराव्यात, अर्ीही
आांदोलकाचां ी मार्णी आहे.
दरम्यार्, या िाघाला पकडण्यासाठी १२
र्ािामां ध्ये मोहीम राबिण्यात येत आहे. पोलाा िर्पररक्षेत्रात
५० स्ियांचवलत कॅ मेरे लािण्यात आले आहेत. एकूण २४
कमाचारी, दोर् र्ेमबाज कायारत आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र
सांरक्षण प्रावधकरण - NTCAर्ेही िाघाला जेरबांद
करण्यासाठी दोर् पथके पाठिली आहेत.

आहेत. त्या व्यवतररक्त २० पेक्षा जास्त बछडे आहेत.
िाघाांएिढीच वबबट्याचां ीही सांख्या आहे. त्यामळ
ु े िाघवबबट्याांच्या वर्यवमत हालचाली र्ािालर्त अर्ेक िेळा
वदसर्ू आल्या आहेत. काही िेळा र्ािात वर्रूर्
र्ािकऱयाांिर हल्ल्याच्या घटर्ा देखील घडल्या आहेत.
ब्रम्हपरु ी िर् विभार्ातील माणसू -िन्यजीि सांघर्ा
कमी करण्यासाठी िर् विभार्ार्े ठोस उपाययोजर्ा
कराव्यात, असे वर्देर् चांद्रपरू वजल्ह्याचे पालकमांत्री विजय
िडेट्टीिार यार्ां ी वदले आहेत. िाघाच्ां या िाढत्या हल्ल्याच्या
पाश्वाभमू ीिर ब्रम्हपरु ी िर् विभार्ाच्या ऑर्स्ट मवहन्यात
झालेल्या आढािा बैठकीत ते बोलत होते. यािेळी िररष्ठ
िर्ावधकाऱयासां ह, वजल्हा प्रर्ासर्ाचे इतर अवधकारीही
उपवस्थत होते. डॉ. श्यामाप्रसाद मख
ु जी जर् िर् विकास
योजर्ेंतर्ात प्रत्येक र्ािातील र्ेतीला सौर कांु पण घालणे,
र्ािाला योग्य ते कांु पण घालणे, जर्ां लाला लार्र्ू असलेल्या
र्ेतािर जाऊ र्ये म्हणर्ू मोबदला रुपात १० हजार रुपयाचां ी
मदत करणे, श्यामाप्रसाद मख
ु जी योजर्ेची व्याप्ती िाढिर्ू
अवतररक्त १५० र्ािात ही योजर्ा प्रभािीपणे राबिणे,
जिळ आलेल्या िाघाला पळिण्यासाठी विर्ेर् काठी
खरे दी करणे आदी उपाययोजर्ाांकरता वर्धी उपलब्ध करूर्
वदला जाईल, असे पालकमांत्रयार्ां ी साांवर्तले.
ब्रह्मपरु ी िर् विभार्ार्े ६२ र्ािाांर्ा जाळीचे कांु पण
घालण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मख
ु जी जर् िर् विकास
योजर्ेअांतर्ात ५० कोटी रुपयाचां ी तरतूद असलेला प्रस्ताि
तयार करूर् पाठिला आहे, असे िर्ावधकाऱयार्ां ी
सावां र्तले. या कांु पणामळ
ु े िाघ-वबबटे र्ािात प्रिेर् करू
र्कणार र्ाहीत. तसेच, र्ािातील लोकाांर्ा त्याांर्ी कुठपयांत
जाणे सरु वक्षत आहे, याचा अांदाज येईल तसेच माणसू िन्यजीि सघां र्ााप्रसर्ां ी िर् विभार्ाचे पथक घटर्ास्थळी
पोहचेपयांत िेळ जात असल्यामळ
ु े र्ािातच ताबडतोब
उपाययोजर्ा करण्याच्या दृष्टीर्े समु ारे १०० र्ािामां ध्ये
प्राथवमक प्रवतसाद पथके र्ेमण्यात आली आहेत.
दरम्यार्, ऑर्स्ट मवहन्याच्या पवहल्या
आठिड्यात भद्रािती तालक्ु यातील माांर्लीजिळील िर्

सूत्र - ‘र्डवचरोली वजल्ह्यात मार्ि-िन्यजीि सांघर्ा तीव्र’,
www.loksatta.com, १७.०९.२०२१. ‘र्डवचरोली वजल्ह्यात
हल्लेखोर िाघाचा धमु ाकूळ; ११ जणाांचा मृत्यू’,
maharashtratimes.com, ०२.०९.२०२१.

चंद्रपरू क्षजल्ह्यात मािस
ू -वाघ सघं षााची तीव्रता
कायम

चांद्रपरू वजल्ह्यातील ब्रम्हपरु ी िर् विभार्ात माणसू -िाघ
सघां र्ााची तीव्रता कायम आहे (पाहा महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र
वाताापत्र खंड २ अंक ३ क्र. ६, महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र
खडं २ अक
ं २ क्र. ५). या िर् विभार्ातां र्ात एकूण ४०० र्ािे

जर्ां लालर्त िा जांर्लाजिळ आहेत. या पररसरात ८५ िाघ
असर्ू आजतार्ायत ५१ र्ािाांत िाघाांचे हल्ले झाले
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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विकास महामडां ळाच्या मामला िर्पररक्षेत्रात िाघाच्या
हल्ल्यात र्रु ाखी ठार झाला. या घटर्ेर्े चांद्रपरू वजल्ह्यात
चालू िर्ाात िन्य प्राण्याांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्याचां ी
सख्ां या ३० झाली. यातील २६ हल्ले िाघार्े, तीर् वबबट्यार्े
तर एक हल्ला हत्तीर्े के ला आहे.
मार्ील सात िर्ाांत माणसू -िन्यजीि सांघर्ाात
राज्यात िन्य प्राण्याच्ां या हल्यात ३९४ र्ािकऱयाचां ा बळी
र्ेला आहे. यात सिाावधक ८८ बळी हे २०२० या िर्ाातील
आहेत.

एक र्ख आवण हाडाचे तीर् तक
ु डे वमळाले. दोन्ही
आरोपींर्ा १६ सलटेंबरपयांत िर् कोठडी देण्यात आली. या
प्रकरणार्ी सांबांवधत इतर आरोपी फरार आहेत.
त्याच रात्री िर् विभार्ार्े बटु ीबोरी िर्
पररक्षेत्रातील बोरखेडी टोलर्ाका इथर्ू सहा र्खे ि
िाघाच्या वमर्ाांच्या १३ के सासां ह तीर् आरोपींर्ा पकडले.
िाघाच्या अियिाचां ी विक्री आवण तस्करीत ते सहभार्ी
असल्याचे िर् विभार्ार्े साांवर्तले. त्याांच्या चौकर्ीतूर्
वमळालेल्या मावहतीच्या आधारे आणखी दोर् आरोपींर्ा
पकडूर् त्याांच्याकडूर् िाघाची चार वकलो हाडे, वमर्ा ि
दात जप्त के ले आहेत. या सिा आरोपींिर िन्यजीि सांरक्षण
कायद्याांतर्ात र्न्ु हे दाखल करण्यात आले आहेत.

सूत्र – सुर्ील ताांबे. ‘इथे िाढतोय िन्यजीि-मार्ि सांघर्ा; ठोस
उपाययोजर्ा करण्याचे सरकारचे वर्देर्’,
maharashtratimes.com,२१.०८.२०२१.
‘मार्ि-िन्यजीिाांत सांघर्ािाढ; सात मवहन्यात 'इतक्या' जणाांचे
बळी’, maharashtratimes.com, ०६.०८.२०२१.
पांकज मोहरीर. ‘िाघाांच्या दहर्तीत ४०० र्ािे’,
maharashtratimes.com, ०२.०८.२०२१.

सूत्र – ‘िाघर्खे, वमर्ाांसह पकडले आरोपी’,
maharashtratimes.com, ११.०९.२०२१.

अवनी वाघीि मत्ृ यू प्रकरिाः क्षशकाऱयाचा शस्त्र
परवाना बनावट असल्याचा आरोप

नार्पूर वन क्षवभार्ाच्या व्याघ्र तस्करीक्षवरोधी
मोक्षहमेत २९ आरोपींना अटक

अिर्ी िावघणीच्या मृत्यचू ा (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र
वाताापत्र खंड २ अंक २ क्र. ५) पन्ु हा तपास व्हािा, यासाठी
विर्ेर् तपास पथक र्ठीत करािे, अर्ी मार्णी करणारी
जर्वहत यावचका ‘अथा वब्रर्ेड फाउांडेर्र्’च्या ितीर्े मांबु ई
उच्च न्यायालयाच्या र्ार्परू खांडपीठात दाखल करण्यात
आली. अिर्ीची वर्कार करणाऱया र्फत अली खार्
असर्र अली खार् याचां ा र्स्त्र परिार्ा बर्ािट असर्ू
घटर्ास्थळी परु ािे र्ष्ट करण्यात आल्याचा आरोप यावचके त
करण्यात आला आहे.
यावचकाकत्याांर्ी खार्चे र्स्त्र बॅवलवस्टक
तपासासाठी पाठिण्याचे आदेर् देण्याची विर्ांती

र्ार्परू िर् विभार्ाच्या विर्ेर् पथकार्े १० सलटेंबर रोजी
घातलेल्या दोर् छालयामां ध्ये िाघाच्या विविध अियिाांसह
सात आरोपींर्ा अटक के ली. आरोपींकडूर् िाघर्खे, वमर्ा
याांसह इतर अियि जप्त के ले आहेत. िाघाच्या अियिाचां ी
तस्करी करणाऱया आरोपींविरोधात २९ जल
ु पै ासर्ू
विभार्ार्े मोहीम हाती घेतली आहे. तीत ऑर्स्टसलटेंबरमधील दीड मवहन्याच्या कालािधीत २९ आरोपींर्ा
अटक के ली आहे.
िर् विभार्ार्े १० सलटेंबर रोजी सीतापरू इथल्या
दोघाांर्ा ताब्यात घेतले. त्याांच्या घराच्या झडतीत िाघाचे
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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न्यायालयाकडे के ली आहे. िावघणीची बेकायदा वर्कार
के ल्यामळ
ु े वर्कारी खार् याच्यािर फौजदारी र्न्ु हा दाखल
करािा, बर्ािट र्स्त्र परिार्ा बाळर्णे, परु ाव्यार्ी छे डछाड
करणे, कामात हयर्य करणे यासाठी िन्यजीि सरां क्षण
कायद्याांतर्ात कारिाई करािी, अर्ा मार्ण्या के ल्या आहेत.

घटर्ास्थळािरूर् विजेच्या मख्ु य प्रिाहाची तार
र्ेली असर्ू , र्ेल्या दीड िर्ाांपासर्ू त्या तारेचे दोर् खाांब
खाली िाकूर् तारा लोंबकळलेल्या आहेत. त्याच्या
दरुु स्तीची मार्णी पररसरातील र्ेतकऱयार्ां ी िीज वितरण
कांपर्ीच्या स्थावर्क कमाचाऱयासां ह िररष्ठार्ां ा अर्ेकदा
के ल्याचे र्ेतकऱयाांसह माजी पचां ायत सवमती सदस्यार्ेही
सावां र्तले. िीज वितरण कांपर्ी त्याची दखल अद्याप
घेतलेली र्ाही.

सूत्र – ‘अिर्ी िाघीण मृत्यूप्रकरण; वर्काऱयाच्या र्स्त्राचा परिार्ा
बर्ािट असल्याचा आरोप’, maharashtratimes.com,
१९.०८.२०२१.

सूत्र – ‘विजेच्या धक्क्यार्े चार र्ीलर्ायींचा मृत्यू, दर्ु ांधीमळ
ु े घटर्ा
उघडकीस’, www.esakal.com, १९.०८.२०२१.
‘िन्यप्राण्याांच्या हैदोसार्े र्ािे झाली कुलूपबांद! र्ेकडो जमीर्
पडीक’, www.esakal.com, २८.०७.२०२१.

वाशीम क्षजल्ह्यात वन्य प्राणयांमुळे शेतीचे नुकसान;
क्षवजेच्या धक्क्याने चार नीलर्ायी ठार
िार्ीम वजल्ह्यात िन्य प्राण्यामां ळ
ु े होणाऱया र्ेतीच्या
र्ुकसार्ामळ
ु े र्ेतकरी हतबल झाला आहे. र्ीलर्ायींचे
कळप वपके फस्त करत आहेत.
मार्ोरा तालक्ु यात जांर्लालर्तच्या भार्ातील
र्ेकडो एकर जमीर् ररकामी झाली आहे. उमरी पररसर या
र्ीलर्ायींर्ी फस्त के ला आहे. ररसोड तालक्ु यातील
भोकरखेडा, र्णेर्परू , कुऱहा, माांडिा, मर्ां रुळपीर
तालक्ु यातील आसेर्ाि पररसरात र्ीलर्ायी पीक र्ष्ट करत
आहेत.
र्ीलर्ाय ि माकडाचा बदां ोबस्त झाला र्ाही, तर
काही िर्ाांत पेरणीसाठी जमीर्च उरणार र्ाही अर्ी भीती
र्ेतकऱयाांर्ी व्यक्त के ली आहे. िर्विभार्ार्े याकडे लक्ष
देऊर् िन्य प्राण्याचां ा बांदोबस्त करािा, अर्ी मार्णी
र्ेतकरी करत आहेत.
र्ीलर्ाय ि इतर िन्यप्राण्याांकडूर् होणारे र्ुकसार्
ि िर् विभार्ाकडूर् वमळणारी र्क
ु सार्भरपाई यामध्ये खपू
फरक आहे. र्ुकसार्भरपाई ही पेरणीच्या खचााच्या आधारे
वदली जाते. उत्पन्र्ाचा आधार ग्राह्य धरण्यात येत र्ाही.
त्यामळ
ु े र्क
ु सार्भरपाई वमळाली, तरी ती अत्यल्प असते.
दरम्यार्, मालेर्ाि िर्पररक्षेत्रातील सक
ु ाांडा
र्ेतवर्िारात विजेच्या धक्क्यार्े चार र्ीलर्ायींचा मृत्यू
झाला. लोंबकळत असलेल्या ताराचां ी िेळेिर दरुु स्ती र्
के ल्यामळ
ु े हा अपघात झाल्याचा प्राथवमक अांदाज आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४

कोकण
सावंतवाडी, दोडामार्ा तालुक्यांत पक्षहल्या सवेििात
वन्य प्राणयांच्या दुमीळ जातींसह १९ जातींची नोंद
मबांु ई उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ार्सु ार वसधां दु र्ु ा
वजल्ह्यातील सािांतिाडी आवण दोडामार्ा तालक्ु याांर्ा
पयाािरणीय सांिेदर्र्ील क्षेत्र घोवर्त करण्यासाठी भारतीय
िन्यजीि सांस्था – WIIर्े के लेल्या पवहल्या सिेक्षणात िन्य
प्राण्याांच्या १९ जातींची र्ोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये
स्ट्राईप-र्ेक्ड मांर्ु सू , रस्टी स्पॉटेड कॅ ट, वपसरु ी (माऊस
वडअर), खिलेमाांजर आदी दमु ीळ जातींचा समािेर् आहे.
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सह्याद्रीतील
पयाािरणीय
सिां ेदर्र्ील
क्षेत्रासांदभाात स्थापर् के लेल्या र्ाडर्ीळ अभ्यास सवमतीर्े
सािांतिाडी, दोडामार्ा तालक्ु याांर्ा सांिेदर्र्ील क्षेत्र म्हणर्ू
जाहीर करण्याची वर्फारस के ली होती. या
वर्फारसीसांदभाात वर्णाय र् झाल्यार्े मांबु ई उच्च
न्यायालयात जर्वहत यावचका दाखल करण्यात आली
होती. (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड १ अंक ३ क्र.
३) यावचके त सािांतिाडी, दोडामार्ा तालक्ु याांत खाणकाम
ि िृक्षतोडीिर बांदी आणर्ू हा पररसर पयाािरणीय
सांिेदर्र्ील क्षेत्र म्हणर्ू जाहीर करण्याची मार्णी करण्यात
आली आहे. या सांदभाात न्यायालयार्े महाराष्ट्र िर्
विभार्ाला या दोर् तालक्ु याचां ी पयाािरणीय वस्थती आवण
इथल्या र्ािाांमधील िन्यजीिाच्ां या अवधिासासांदभाात
सिेक्षण करण्याचे आदेर् वदले होते. या आदेर्ार्ुसार िर्
विभार्ार्े सिेक्षणाचे काम WII या सस्ां थेला वदले. या
अभ्यासासाठी ८१ लाख रुपयाांचा वर्धी देण्यात आला
आहे.
WIIच्या सर्
ां ोधकार्ां ी माचा ते जर्ू २०२१ या
काळात सािांतिाडी आवण दोडामार्ा तालक्ु यामां ध्ये पवहले
उन्हाळी सिेक्षण पणू ा के ले आहे. ऑक्टोबर मवहन्यात या
अभ्यासातील वहिाळी सिेक्षणाचे काम सरू
ु होईल.
र्ाडर्ीळ सवमतीर्े सािांतिाडी तालक्ु यातील १५
आवण दोडामार्ा तालक्ु यातील १० र्ािाचां ा समािेर्
पयाािरणीय सांिेदर्र्ील क्षेत्रात करण्याची मार्णी के ली
होती. WII सािांतिाडीतील १० ि दोडामार्ामधील सिा
र्ािामां ध्ये सिेक्षणाचे काम करत आहे.
सािांतिाडी आवण दोडामार्ा तालक्ु याांत मोठ्या
प्रमाणात सरू
ु असलेली िृक्षतोड आवण अर्र्स, रबर
लार्िडीखाली जाणाऱया खासर्ी जर्ां लक्षेत्रािर बदां ी
घालण्यासाठी पयाािरणीय सांिेदर्र्ील क्षेत्राची घोर्णा
आिश्यक मार्ली जात आहे.

आबं ोली इथे बरु शीच्या जातीची प्रथमच नोंद
महाराष्ट्राच्या वसांधदु र्ु ा वजल्ह्यातील आांबोली इथे परजीिी
प्रकारातील बुरर्ीची Meliola phyllostachydis var.
microspora (मेवलओला फायलोस्टॅवकवडस िरायटी
मायक्रोस्पोरा) ही जाती प्रथमच आढळली आहे. यापिू ीची
या जातीची र्ोंद भारतातील के रळ राज्यात झाली होती.
‘ब्लॅक माइल्ड्य’ू प्रकारातील ही बरु र्ी साधारणपणे दाट
जांर्लामधील झाडाांच्या पार्ाांिर, खोडाांिर आढळूर् येत.े
र्ेल्या दोर् िर्ाांपासर्ू रत्र्ावर्री ि वसांधदु र्ु ा
वजल्ह्याांतील िन्य िर्स्पतींिर िाढणाऱया बरु र्ीचा अभ्यास
करत असलेले सांर्ोधक विद्याथी प्रवतक र्ाटेकर याांर्ा ही
जाती वदसर्ू आली आहे. र्ाटेकर हे सध्या वर्िाजी
विद्यापीठाांतर्ात इचलकरांजी इथल्या सांस्थेत सांर्ोधक
विद्याथी म्हणर्ू कायारत आहेत. या सांर्ोधर्ासाठी त्याांर्ा
डॉ. चद्रां हास पाटील आवण डॉ. अजां ली पाटील याचां े
मार्ादर्ार् लाभले. र्ाटेकर याांचा या विर्यीचा र्ोधवर्बांध
‘कल्याण भारती’ (UGC-CARE LIST Group I) या
र्ोधपवत्रके त प्रकावर्त झाला आहे.
सूत्र – प्रवतक र्ाटेकर याांचे ई-पत्र, २०.१०.२०२१.

मबांु ई महार्र्र प्रदेर्
नवी मुंबईतील खारघर खाडीत दुमीळ
‘स्मूथ-कोटेड ऑटर’च्या जोडीचे दशान
स्मथू -कोटेड ऑटर – याला मराठीत उदमाांजर असे म्हणतात
– हा प्राणी र्िी मबांु ईतील खारघर इथे खाडीत वदसर्ू आला
आहे. एस. रामप्रसाद आवण सजां ीि बलसारा या दोघा

सूत्र - अक्षय माांडिकर. ‘सािांतिाडी-दोडामार्ा इको सेन्सवटव्ह झोर्
प्रकरण; 'डब्लूआयआय'र्े के ली १९ प्रजातींची र्ोंद’,
www.mahamtb.com, २६.०९.२०२१.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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पक्षीवर्रीक्षकार्ां ी १३ ऑर्स्ट रोजी खारघर खाडीत
वदसलेल्या ऑटरच्या जोडीची छायावचत्रे काढली आवण
‘बॉम्बे र्ॅचरल वहस्ट्री सोसायटी’ या सांस्थेतील
सर्
ां ोधकाक
ां डूर् हा प्राणी स्मथू -कोटेड ऑटर असल्याची
खात्री करूर् घेतली.
या उदमाांजराची र्ोंद रत्र्ावर्री आवण वसांधदु र्ु ा
वजल्ह्यामां ध्ये या पिू ी झालेली आहे. िर्ा २०१७ मध्ये
राज्याचा काांदळिर् विभार् आवण पण्ु यातील स्ियांसेिी
सांस्था इला फाउण्डेर्र् यार्ां ी एकवत्रत येऊर् के लेल्या
वर्रर्णतीत महाराष्ट्राच्या वकर्ारी भार्ात जिळपास ५००
उदमाांजरे आढळली होती. वसधां दु र्ु ा वजल्ह्यातील १२
खाड्यामां ध्ये त्याचां ी सख्ां या ४३७ ते ५९१ दरम्यार्
असल्याचे स्पष्ट झाले होते. २०१९ या िर्ाात रायर्ड
वजल्ह्यातील रोहे इथे या उदमाांजराची जोडी वदसर्ू आली
होती.
मांबु ई महार्र्र प्रदेर् क्षेत्रातील खारघर खाडीसह
२० वठकाणी जैिविविधतेच्या सांरक्षणासाठी आराखडा
अवस्तत्त्िात यािा, याकरता र्िी मबांु ई वस्थत स्ियसां ेिी
सांस्था ‘र्ॅटकर्ेक्ट फाउण्डेर्र्’ पाठपरु ािा करत आहे.
खारघर खाडीत स्मथू -कोटेड ऑटरचे अवस्तत्त्ि आढळूर्
आल्यामळ
ु े जैिविविधता सांरक्षण आराखड्याची र्रज
अधोरे वखत झाल्याचे सांस्थेच्या प्रवतवर्धीर्े म्हटले आहे.
इटां रर्ॅर्र्ल यवु र्यर् फॉर कॉन्झिेर्र् ऑफ र्ेचर IUCNच्या प्राण्याांच्या अवस्तत्त्िाला धोका असलेल्या रे ड
वलस्टमध्ये स्मथू -कोटेड ऑटरचा समािेर् अवस्तत्त्िाला
धोका वर्मााण होण्याची र्क्यता असलेल्या र्टात आहे.

माणसू -वबबट्या सांघर्ा
राज्यातील ६५ टक्के क्षबबटे सरं क्षित िेत्र व राखीव
वनांच्या बाहेर; मानवी वसाहतींजवळ वावर वाढला

राज्यात आढळणाऱया वबबट्याांपैकी ६५ टक्के
वबबटे अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यार्े आवण राखीि िर्ाऐां िजी
मार्िी िसाहतींजिळ राहत आहेत. ‘स्टेटस ऑफ लेपडा इर्
इवां डया २०१८’ या अहिालार्ुसार देर्ातील वबबट्याांच्या
सांख्येत र्ेल्या १० िर्ाांत ६० टक्क्याांहूर् अवधक िाढ झाली
आहे (सांबांवधत िृत्त पार् क्र. २२ िर).
पणु े वजल्ह्यातील लहार्-मोठ्या र्ािाबां रोबरच
र्हराच्या हद्दीलर्त त्याांचा िािर िाढला आहे. कोविड१९र्ी सांबांवधत टाळे बांदीपासर्ू पणु े र्हरातील उपर्र्रामां ध्ये
सातत्यार्े वबबट्या वदसत असल्याच्या तक्रारी िाढल्या
आहेत. मांबु ईतील बोरीिली, र्ोरेर्ाि उपर्र्राांमधील
वर्िासी सांकुलामां ध्ये सराास वबबटे वदसू लार्ले आहेत.
सािाजवर्क अस्िच्छता आवण भटक्या
प्राण्याांमळ
ु े वबबटे र्हराांच्या हद्दीलर्त येण्याचे प्रमाण िाढत
असल्याचे िर्ावधकाऱयार्ां ी म्हटले आहे.
सत्रू - चैत्राली चाांदोरकर. ‘वबबट्या िेर्ीिर’,
maharashtratimes.com, ०४.०९.२०२१.

सूत्र – प्रयार् अरोरा-देसाई. ‘Smooth-coated otters spotted
in Kharghar creek in Navi Mumbai’,
www.hindustantimes.com, १३.०८.२०२१.
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माणसू -वबबट्या सांवक्षप्त िृत्त
क्षजल्हा

अहमदर्र्र

तालुका

सांर्मर्ेर

सािली
चांद्रपरू
ब्रह्मपरु ी
धळ
ु े

धळ
ु े

मबांु ई उपर्र्र

-

कराड
सातारा
खडां ाळा
पाटण

घटना
पाच िर्ाांच्या मल
ािर
वबबट
् याचा हल्ला; आईर्े वबबट्यािर
ु
प्रवतहल्ला करूर् मुलाला िाचिले
बोटा इथे र्ेतकऱयार्े वबबट्याला कोंडूर् के ले जेरबांद; मात्र
वबबट्याकडूर् पाच बोकड, तीर् र्ेळ्या ठार
धाांदरफळ खदु ा इथे अडीच िर्ाांची मुलर्ी वबबट्याच्या
हल्ल्यात ठार
व्याहाड खदु ा िर्पररक्षेत्रातील र्ेतात मृत वबबट्या
आढळला
वसांदिे ाही िर्पररक्षेत्रात जाटलापरू र्ािाजिळ वबबट्याचे
दोर् मृत बछडे आढळले
र्ेर पररसरात वबबट्याच्या हल्ल्यात िासरू ठार; पाळीि
जर्ािराांिर हल्ल्याच्या घटर्ाांमध्ये िाढ
आरे दग्ु धिसाहतीत १४ िर्ीय मल
ु ािर वबबट्याचा हल्ला;
मवहन्याभरातील आठिी घटर्ा
विांर् ि भोितालच्या पररसरात पाळीि जर्ािराांिर
वबबट्याांचे हल्ले कायम
दवक्षण ताांबिे इथे सात िर्ाांच्या मल
ु ािर वबबट्याचा हल्ला
बेलिडे बुद्रुक वर्िारात मृत वबबट्या आढळला
माढां रदेिी िर्क्षेत्रालर्तच्या र्ािामां ध्ये वबबट्याची दहर्त;
हल्ल्यात अर्ेक पाळीि जर्ािरे ठार
ढेबेिाडी इथे वदिसाउजेडी र्ेतकऱयाांसमोर वबबट्याचा
र्ेळीिर हल्ला

ईसकाळ, ०३.०८.२०२१
ईसकाळ, १५.०८.२०२१
ईसकाळ, २५.०८.२०२१
महाराष्ट्र टाइम्स,
१२.०९.२०२१
महाराष्ट्र टाइम्स,
०५.०८.२०२१
ईसकाळ, १८.०८.२०२१
इवां डयर् एक्स्प्रेस,
०९.१०.२०२१
ईसकाळ, २१.०९.२०२१
ईसकाळ, ०९.०९.२०२१
ईसकाळ, २५.०८.२०२१
ईसकाळ, २०.०९.२०२१
ईसकाळ, १८.०८.२०२१

होणारे दष्ु पररणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजर्ा के ल्या
जातील.
NBWLच्या ७ ऑर्स्ट रोजी झालेल्या ६४ व्या
बैठकीत हा वर्णाय घेण्यात आला. मात्र, िन्यजीि
विर्यातील तज्ञाांर्ी या वर्णायाबाबत र्ाराजी व्यक्त के ली
आहे. प्रकल्पामां ळ
ु े िन्य अवधिासाचे तक
ु डे पडतात ि
त्यातूर् पररसांस्थाांिर र्ांभीर दष्ु पररणाम होतात हे लक्षात घेता
के िळ दोर् टक्के आकारूर् प्रकल्पाांर्ा परिार्र्ी देण्याचे
समथार् NBWL करू पाहात आहे, असे ‘िाइल्डलाईफ
फस्टा’ या सांस्थेचे विश्वस्त प्रिीण भार्ाि याांर्ी म्हटले आहे.
NBWLचे माजी सदस्य असलेल्या भार्ाि याांर्ी सावां र्तले
की करामळ
ु े वमळणाऱया अवतररक्त वर्धीतूर्
उपाययोजर्ाांच्या र्ािाखाली मोठ्या यांत्राांच्या साहाय्यार्े

राष्ट्रीय बातम्या
सरं क्षित िेत्रे, सवं ेदनशील पयाावरि िेत्रे आक्षि
वन्यजीव संचारमार्ाांत येिाऱया प्रकल्पांवर खचााच्या
दोन टक्के कर आकारिीचा राष्ट्रीय वन्यजीव
मंडळाचा क्षनिाय
सरां वक्षत क्षेत्र, सांिेदर्र्ील पयाािरण क्षेत्र आवण िन्यजीि
सांचारमार्ाात उभारल्या जाणाऱया प्रकल्पािर त्याच्या
खचााच्या दोर् टक्के कर लार्ू करण्याचा वर्णाय राष्ट्रीय
िन्यजीि मडां ळ – NBWLच्या स्थायी सवमतीर्े घेतला
आहे. प्रकल्प विकासकाांकडूर् हा कर घेतला जाणार असर्ू
त्यातूर् प्रकल्प असलेल्या क्षेत्रात िन्यजीिाांिर प्रकल्पामळ
ु े
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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जवमर्ीची उलथापालथ करूर् विविध प्रकारची बाधां कामे
के ली जातील. भरपाईदाखल िर्ीकरणासाठी वर्धी योजर्ा
- CAMPA अांतर्ात ५०,००० कोटी रुपयाांचा वर्धी
सरकारर्े वदल्यापासर्ू अर्ा कवथत उपाययोजर्ाचां े
दष्ु पररणाम िन्य अवधिासाांिर वदसर्ू येत असल्याकडे
भार्ाि याांर्ी लक्ष िेधले. त्याचिेळी, ‘र्ीर फाउण्डेर्र्’ या
सस्ां थेर्े कर आकारणीसाठी मार्ादर्ाक सचू र्ा असाव्यात,
त्यातूर् वमळालेला वर्धी CAMPA मध्ये जािा आवण तो
उपाययोजर्ाांिर खचा करण्यासाठी िावर्ाक योजर्ा तयार
के ल्या जाव्यात अर्ी सचू र्ा के ली आहे.
NBWLचे आणखी एक माजी सदस्य वकर्ोर
रीठे यार्ां ी सावां र्तले की NBWLचा हा वर्णाय जर्ु ाच आहे.
हा वर्णाय २०१२-१३ या िर्ाात रीठे मांडळािर असतार्ा
झालेला असर्ू महाराष्ट्र राज्याचे िन्यजीि मांडळ २०१४
पासर्ू त्यार्सु ार कर आकारणी करत आहे. NBWLच्या
स्थायी सवमतीर्े आता सांरवक्षत क्षेत्रे, सांिेदर्र्ील पयाािरण
क्षेत्रे ि िन्यजीि सांचारमार्ाांत प्रकल्पाांच्या उभारणीला
रोखण्यासाठी जास्त म्हणजे पाच ते सात टक्के या दरार्े कर
लार्ू के ला पावहजे.
राज्य ि कें द्रर्ावसत प्रदेर् िन्यजीि अवधिासात
उपाययोजर्ाांसाठी िेर्िेर्ळ्या दरार्े कर आकारतात. ही
कर आकारणी प्रकल्पासाठी येणाऱया एकूण खचााऐिजी
सांरवक्षत िा सांिेदर्र्ील पयाािरण क्षेत्रातील प्रकल्पाचा भार्
लक्षात घेऊर् व्हािी; कर आकारणी ऐिजी प्रकल्प
विकासकालाच उपाययोजर्ाचां ी अांमलबजािणी करायला
सार्ां ािे अर्ा मार्ण्या पयााय कें द्रीय पयाािरण, िर् आवण
हिामार् बदल मांत्रालयाकडे आल्या आहेत. मात्र, प्रकल्प
विकसकाला उपाययोजर्ाचां ी अांमलबजािणी करायला
सावां र्तल्यास िन्यजीि अवधिासाच्या व्यिस्थापर्ात बाह्य
हस्तक्षेप होईल, असे मत्रां ालयातील एका अवधकाऱयार्े
साांवर्तले.
मत्रां ालयार्े २२ जल
ु ै २०१४ रोजी जारी के लेल्या
अवधसचू र्ेर्ुसार NBWLची स्थायी सवमती तीर्
मवहन्याांतर्ू एकदा बैठक घेते. आता सवमतीची बैठक दर
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४

मवहन्याला घेण्याचे ठरले आहे जेणेकरूर् प्रलवां बत
प्रकल्पाांिर झटपट वर्णाय होतील.
माजी प्रधार् मख्ु य िर् सांरक्षकाांच्या मोठ्या र्टार्े
याबाबत तीव्र र्ापसतां ी व्यक्त के ली आहे. NBWL
प्रकल्पाांबाबत परु े सा अभ्यास र् करता त्याांर्ा झटपट मांजरु ी
देण्याच्या बेतात आहे ही ददु िै ाची बाब असल्याचे त्याांर्ी
म्हटले आहे. त्याचबरोबर कराची रक्कम CAMPA
वर्धीत समाविष्ट के ल्यास वतचा आता CAMPA वर्धीचा
होत आहे तसाच र्ैरिापर होईल, असे मत त्याांर्ी व्यक्त
के ले. CAMPA वर्धीचा िापर िर्ीकरणाऐिजी मोठ्या
यांत्राांची खरेदी ि त्याद्वारे बाांधकामाांसाठी के ला जात
असल्याकडे त्यार्ां ी लक्ष िेधले.
सूत्र – विजय वपांजरकर. ‘NBWL allows devpt. inside PAs
and ESZs with 2% levy’,
www.timesofindia.indiatimes.com, २४.०८.२०२१.

क्षपंजऱयांत जन्मलेल्या, वाढलेल्या क्षर्धाडांचे नैसक्षर्ाक
अक्षधवासात यशस्वी पुनवासन
बवां दस्त प्रजर्र् कें द्रात जन्मलेल्या वर्धाडार्ां ा त्याच्ां या मळ
ू
अवधिासात सोडण्याच्या प्रकल्पाचा भार् म्हणर्ू र्ेल्या
िर्ी हरयाणातील वपांजोर इथल्या कें द्रातूर् आठ तर या िर्ी
पविम बर्ां ालमधील बक्सा इथल्या कें द्रातूर् १० वर्धाडार्ां ा
र्ैसवर्ाक अवधिासात सोडण्यात आले. या वर्धाडाचां ा
ठािवठकाणा कळत राहािा यासाठी त्याांच्या पाठीिर
ट्रान्समीटर आवण पख
ां ािां र रांर्ीत खणु ा बसिण्यात आल्या
असर्ू पायात ररांर् लािण्यात आल्या आहेत. त्यामळ
ु े ही
वर्धाडे र्ैसवर्ाक अवधिासात यर्स्िीररत्या िािरत
असल्याचे समोर आले आहे.
‘बॉम्बे र्ॅचरल वहस्ट्री सोसायटी’ या वबर्सरकारी
सस्ां थेर्े हरयाणातील वपजां ोर इथल्या वर्धाड प्रजर्र्
कें द्रापाठोपाठ २००५ मध्ये पविम बर्ां ालमधील बक्सा
व्याघ्र प्रकल्पात एक, २००७ मध्ये असममधील राणी इथे
आवण अलीकडेच मध्य प्रदेर्मधील भोपाळ इथे एक कें द्र
सरू
ु के ले. बांवदिासात प्रजर्र् यर्स्िी झाल्यार्तां र पक्ष्याला
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र्ैसवर्ाक अवधिासात सोडणे आव्हार्ात्मक आहे. दीघा
काळ बांवदिासात रावहलेल्या वकांिा बांवदिासात जन्मलेल्या
वर्धाडाांर्ा र्ैसवर्ाक अवधिासात सोडल्यािर त्यार्ां ा
वर्सर्ाार्ी जळ
ु िर्ू घ्यािे लार्ते. त्यामळ
ु े या प्रकल्पातां र्ात
बांवदिासातील वर्धाडाांर्ा सभोितालच्या पररवस्थतीचा
अांदाज यािा म्हणर्ू र्ैसवर्ाक अवधिासात त्याांच्यासाठी
मोठा वपजां रा तयार करण्यात आला. जोपयांत त्याच्ां या पख
ां ात
र्ैसवर्ाक अवधिासात उडण्याचे सामथ्या येत र्ाही तोपयांत
त्याांर्ा जिळपास खाद्य उपलब्ध करूर् वदले जात होते.

विर्र्ास्त्र विभार्ातील तज्ञ, सलीम अली सेंटर फॉर
ऑवर्ाथोलॉजी अाँड र्ॅचरल वहस्ट्री - SACON ि वजिदया
चॅरीटेबल ट्रस्ट याांच्या सहयोर्ार्े हा अभ्यास करण्यात
आला. या प्रकल्पाला भारत सरकारचे अथासाहाय्य आहे.
वर्धाडाांबाबत हा अभ्यास व्हाईट-रम्लड िल्चर
म्हणर्ू ओळखल्या जाणाऱया वर्धाडाच्या जातीिर
करण्यात आला. २०१९ मध्ये दोर् िेर्िेर्ळ्या घटर्ामां ध्ये
प्रत्येकी दोर् मृत वर्धाडे आढळली. र्िविच्छे दर्ात या
चारही वर्धाडाांचा मृत्यू वर्मेसवु लडे और्ध देण्यात आलेली
मृत र्रु े खाल्ल्यार्तां र झाल्याचे स्पष्ट झाले.
कें द्र सरकारर्े राष्ट्रीय वर्धाड सांिधार् कृ ती
आराखडा, २०२०-२५ अतां र्ात आठ वर्धाड प्रजर्र् कें द्रे
उभारली आहेत ि आणखी आठ कें द्रे उभारण्याचा
सरकारचा बेत आहे. मात्र, वर्धाडाांसाठी हावर्कारक
पर्िु ैद्यक और्धाच्ां या िापरािर वर्यत्रां ण वमळिण्यात
सरकारला अद्याप यर् आलेले र्ाही. २००६ मध्ये बांदी
घातल्यार्तां रही डायक्लोफे र्ॅकच्या पर्िु ैद्यक िापरासाठी
विक्रीचे प्रमाण १० ते ४६ टक्के आहे. तसेच, बेकायदा
िापरात असलेले एसेक्लोफे र्ॅक हे पर्ांसु ाठीचे और्ध र्रु ार्ां ा
वदल्यार्तां र त्याांच्या र्रीरात लिकरच डायक्लोफे र्ॅकमध्ये
रुपाांतरीत होते.
के वम्ब्रज विद्यापीठातील प्राध्यापक आवण सेविांर्
एवर्याज् िल्चसा फ्रॉम एवक्स्टांक्र्र् – SAVEचे अध्यक्ष
वऱहस ग्रीर् याांर्ी जारी के लेल्या वर्िेदर्ात म्हटले आहे की
या र्व्या अभ्यासाचे वर्ष्कर्ा पाहता वर्मेसवु लडेचा परिार्ा
तातडीर्े रद्द के ला पावहजे. SAVEच्या उपक्रमाचे
भारतातील व्यिस्थापक वक्रस बोडेर् यार्ां ी साांवर्तले की
वर्धाडाांच्या सांख्येत घट झाल्यामळ
ु े मृत र्रु े ढोरे पडूर्
राहतात ि त्या रुपात मोठ्या प्रमाणािर खाद्य उपलब्ध
झाल्यामळ
ु े भटक्या कुत्रयाांच्या सांख्येत मोठी िाढ वदसर्ू येत
आहे. इथे र्मदू करणे र्रजेचे आहे की भारतात रे बीज या
रोर्ामळ
ु े दरिर्ी २०,००० मृत्यू होतात, पैकी कुत्रा
चािल्यामळ
ु े रे बीज झालेल्याचां ी सांख्या ९६ टक्के इतकी
असते.

सूत्र – ‘कृ वत्रम प्रजर्र् कें द्रातील वर्धाडाांची यर्स्िी भरारी’,
www.loksatta.com, २७.०८.२०२१.

पशच्ुं या आिखी एका औषधामळ
ु े भारतातील
क्षर्धाडांच्या अक्षस्तत्त्वाला धोका
वर्मेसवु लडे या पर्ांसु ाठी असलेल्या िेदर्ार्ामक
और्धामळ
ु े वर्धाडाचां ा मृत्यू होत असल्याचे एका
अभ्यासात वदसर्ू आले आहे. याबाबत र्ोधवर्बांध
‘एन्िॉयन्मेंटल सायन्स अाँड पोल्यर्
ु र् रीसचा’ या
र्ोधवर्बांध पवत्रके त प्रकावर्त झाला आहे. यापिू ी
वर्धाडाांच्या मृत्यसू ाठी कारणीभतू झालेल्या डायक्लोफे र्ॅक
और्धाप्रमाणेच वर्मेसवु लडे या और्धाचे वर्धाडािां र
दष्ु पररणाम वदसर्ू येतात. हे लक्षात घेऊर् भारतीय उपखांडात
वर्धाडाांचे सांिधार् करायचे असल्यास भारत सरकारर्े
वर्मेसवु लडेच्या िापरािर बदां ी घातली पावहजे, असे
र्ोधवर्बांधात म्हटले आहे.
भारतात पयाािरणातील प्रदर्ु काचां ा पररसांस्थाांिर
होणाऱया सर्
ां ोधर् प्रकल्पाचा भार् म्हणर्ू पयाािरणीयमहाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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बोडेर् यार्ां ी सावां र्तले की बाग्ां लादेर् सरकारर्े या
िर्ााच्या सरुु िातीला के टोप्रोफे र् या पर्िु ैद्यक और्धािर
घातलेली बांदी अर्ुकरणीय आहे. भारतातही जी और्धे
वर्धाडासां ाठी सरु वक्षत असल्याचे स्पष्ट झालेले र्ाही अर्ा
और्धाांिर बदां ी घातली र्ेली पावहजे.
डायक्लोफे र्ॅकमळ
ु े १९९० च्या दर्कात
जिळपास ९९ टक्के वर्धाडाचां ा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले
आहे. त्यापाठोपाठ एवसक्लोफे र्ॅक आवण के टोप्रोफे र् ही
और्धे वर्धाडाांर्ा हावर्कारक असल्याचे वदसर्ू आले.
डायक्लोफे र्ॅकच्या पर्िु ैद्यक िापरािर बांदी आहे तर
एवसक्लोफे र्ॅक ि के टोप्रोफे र्िरील बांदीचा प्रस्ताि कें द्र
सरकारच्या विचाराधीर् आहे, अर्ी मावहती वर्धाड
सांर्ोधक आवण बॉम्बे र्ॅचरल वहस्ट्री सोसायटीचे
उपसांचालक विभू प्रकार् याांर्ी वदली.

तत्रां ज्ञार्ाधाररत मावहतीचे विश्लेर्ण आवण स्ियचां वलत
कॅ मेऱयाचां ा िापर र्णर्ेसाठी के ला जाणार आहे.
त्याचबरोबर, हत्तींच्या विष्ठेचे जर्क
ु ीय विश्लेर्णही के ले
जाणार आहे.
या आधी २०१७ या िर्ाात देर्ात हत्तीर्णर्ा
झाली होती. त्या र्णर्ेत देर्ात २७,००० पेक्षा जास्त हत्ती
असल्याचे वदसर्ू आले होते. मात्र, त्या र्णर्ेसाठी
िापरलेल्या पद्धती र्ास्त्रीय र्व्हत्या त्यामळ
ु े तो के िळ
हत्तींच्या सांख्येचा ठोकताळा म्हणता येईल. पढु च्या िर्ी
होणाऱया र्णर्ेकरता िाघ आवण वबबट्याचां ी ज्या
र्ास्त्रर्ध्ु द पद्धतींर्ी र्णर्ा के ली जाते त्या पद्धतींचा िापर
के ला जाणार आहे, असे राष्ट्रीय व्याघ्र सिां धार् प्रावधकरणाचे
सदस्य सवचि आवण कें द्रीय प्रावणसांग्रहालय प्रावधकरणाचे
प्रमख
ु एस पी यादि यार्ां ी सावां र्तले.
२०१७ मधील र्णर्ा ही सपां णू ा देर्ात एकाच
िेळी करण्यात आली होती. त्यामध्ये उत्तराखांड, उत्तर प्रदेर्,
हरयाणा, वहमाचल प्रदेर्, ओवदर्ा, झारखांड, वबहार,
बर्ां ालचे उत्तर ि दवक्षण भार्, छत्तीसर्ढ, असम, अरुणाचल
प्रदेर्, मेघालय, र्ार्ालाँड, वत्रपरु ा, वमझोरम, मवणपरू ,
कर्ााटक, के रळ, तवमळ र्ाडू, आांध्र प्रदेर्, महाराष्ट्र या
राज्याांसह अांदमार् ि वर्कोबार बेटाांिर हत्तींचे अवस्तत्त्ि
असल्याचे वदसर्ू आले होते. या र्णर्ेत हत्तींची सांख्या िर्ा
२०१२ मध्ये झालेल्या र्णर्ेतील सांख्येपक्ष
े ा कमी
असल्याचे अहिालात म्हटले होते. २०१२ च्या र्णर्ेर्ुसार
देर्ात २९,३९१ ते ३०,७११च्या दरम्यार् हत्तींची सांख्या
होती. मात्र, तज्ञाच्ां या मते या दोर् र्णर्ाचां ी तल
ु र्ा करणे
योग्य ठरणार र्ाही कारण २०१२ च्या र्णर्ेकरता
िेर्िेर्ळ्या राज्यार्ां ी िेर्िेर्ळ्या पद्धतींचा अिलांब के ला
होता.
दरम्यार्, लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात
कें द्रीय पयाािरण, िर् आवण हिामार् बदल मांत्रालयार्े
वदलेल्या मावहतीर्सु ार, िर्ा २०२० मध्ये माणसू -हत्ती
सांघर्ाात ८७ हत्ती ि ३५९ माणसे ठार झाली; २०१९-२०
या काळात १९ हत्ती ि ५८५ माणसे मृत्यमु ख
ु ी पडली.

सत्रू – वििेक र्प्तु ा. ‘Now, another veterinary
painkiller is accelerating extinction of vultures in
India’, www.scroll.in, १४.०७.२०२१.

भारतात वषा २०२२ मध्ये प्रथमच शास्त्रीय पद्धतीने
हत्ींची र्िना

िर्ा २०२२ मध्ये भारतात हत्तींची र्णर्ा र्ास्त्रीय पद्धतीर्े
के ली जाणार आहे. कें द्रीय पयाािरण, िर् आवण हिामार्
बदल मत्रां ी भपू ेंद्र यादि यार्ां ी हत्ती वदिस - १२ ऑर्स्ट रोजी
ही घोर्णा के ली. या र्णर्ेसाठी मार्ादर्ाक सचू र्ा कें द्रीय
पयाािरण, िर् आवण हिामार् बदल मांत्रालयार्े जारी के ल्या
आहेत.
ही हत्ती र्णर्ा तीर् टललयाांत होणार आहे. हत्तींच्या
अवधिासात प्रत्यक्ष वफरूर् सिेक्षण, ररमोट सेवन्सांर्
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड २, अंक ४
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सूत्र - ‘India to conduct first scientific estimation of its
elephant population in 2022’, www.firstpost.com,
१८.०८.२०२१.

अवलकडेच प्रकावर्त के लेल्या अभ्यासात हा वर्ष्कर्ा
माांडला आहे.
चीर्मध्ये अवलकडे झालेल्या सिेक्षणाांमध्ये
वकमार् ५५ िाघाचां ी र्ोंद झाली आहे. ही सख्ां या ३०० िर
र्ेण्यासाठी मोठ्या भक्ष्य जातींचे पर्ु रुज्जीिर् करण्यासह
जमीर्-िापराचा सिासमािेर्ी आराखडा तयार करणे,
अवधिासार्ां ा जोडणाऱया सचां ारमार्ाांची वस्थती सधु ारणे,
हावर्कारक मार्िी हस्तक्षेप टाळणे आवण आतां रराष्ट्रीय
सहकाया िाढिण्याची र्रज सांर्ोधकाांर्ी व्यक्त के ली आहे.
त्याचबरोबर, प्रजर्र्क्षम िावघणींवर्िाय िाघाांची सांख्या
िेर्ार्े िाढिण्यासाठी अन्य वठकाणाांहूर् इथल्या
भप्रू देर्ामां ध्ये िाघाचां े स्थलातां र करण्यासाठी आिश्यक
अभ्यास करण्याची आिश्यकता आहे.
ईर्ान्य चीर्मध्ये १९३० पयांत जिळपास ५००
अमरू िाघाचां ा िािर होता. मात्र, अवधिासाचा ऱहास,
भक्ष्याची कमतरता आवण वर्कारीमळ
ु े िर्ा २००० पयांत
त्यातील जेमतेम १२ ते १६ िाघ चीर् ि रवर्याच्या
सीमेलर्तच्या भार्ात उरले. तेव्हा, र्ैसवर्ाक िर् सरां क्षण
प्रकल्पाांतर्ात चीर्र्े या प्रदेर्ातील िृक्षतोड बांद के ली.
पररणामी या भार्ात काम करणारे िर् कामर्ार इतरत्र
स्थलाांतररत झाले. राखीि वर्सर्ा क्षेत्राचां ी वर्वमाती, वर्कार
प्रवतबांधक उपाययोजर्ा आवण माणसू -िाघ सांघर्ा प्रसांर्ी
भरपाईची तरतूद याांमळ
ु े या प्रदेर्ात िाघाांर्ा असलेला
धोका आणखी कमी करण्यात चीर्ला यर् आले. त्यार्तां र
२०१३ ते २०१८ या कालािधीत स्ियांचवलत कॅ मेरे िापरूर्
के लेल्या सिेक्षणामां ध्ये चारही प्रदेर्ातां वमळूर् ५५ िाघ
वदसर्ू आले. लाओयेवलर्ां प्रदेर्ात सिाावधक िाघ आहेत.
त्यामळ
ु े चीर्ी सरकारर्े या प्रदेर्ात रवर्याच्या सीमेलर्त
१४,६०० चौरस वकमी क्षेत्र ईर्ान्य व्याघ्र वबबट्या राष्ट्रीय
उद्यार् म्हणर्ू घोवर्त के ले आहे.

देशात क्षबबट्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र क्षतसऱया
क्रमांकावर; सवााक्षधक क्षबबटे मध्य प्रदेशात
देर्ात वबबट्याांची सिाावधक सांख्या असलेल्या राज्यामां ध्ये
महाराष्ट्र वतसऱया क्रमाांकािर आहे. राज्यात १,६९० वबबटे
आहेत. या क्रमिारीत ३,४२१ वबबट्यासां ह मध्य प्रदेर्
पवहल्या आवण १,७८३ वबबट्याांसह कर्ााटक दसु ऱया
क्रमाांकािर आहे.
‘स्टेटस ऑफ लेपड्ास, को-वप्रडेटसा एण्ड मेर्ाहवबािोसा इर् इवां डया, २०१८’ हा अहिाल भारतीय
िन्यजीि सांस्था - WIIर्े जल
ु ैअखेरीस प्रकावर्त के ला.
त्यामध्ये ही आकडेिारी वदली आहे. देर्ातील व्याघ्र
प्रकल्पामां ध्ये १२,८५२ वबबटे असल्याचे या अहिालात
म्हटले आहे.
सूत्र – अवमत एस उपाध्ये. ‘Karnataka records second
highest leopard population in country’,
www.newindiaexpress.com, ०२.०८.२०२१.

आंतरराष्ट्रीय बातम्या
ईशान्य चीनमधील चार भप्रू देशांमध्ये वाघांना सयु ोग्य
अक्षधवासाः एका अभ्यासाचा क्षनष्ट्कषा
चीर्च्या ईर्ान्य भार्ातील चार महत्त्िाच्या – लाओयेवलांर्,
झाांर्-र्आ
ु ांर्कै वलर्ां , िाँदार्ार् आवण लेसर वखांघर् माउांटन्स
या िन्य प्रदेर्ात िाघाांच्या सांख्यािाढीला पोर्क पररवस्थती
असर्ू हे प्रदेर् ११९ प्रजर्र्क्षम िावघणींसह ३०० पेक्षा
जास्त अमरू िाघाां-(पाँथेरा टायवग्रस अल्टेइका)र्ा सामािर्ू
घेऊ र्कतात.
चीर्मधील हवबार् इथले ईर्ान्य िर् विद्यापीठ,
िाइल्डलाईफ कॉन्झिेर्र् सोसायटी, विश्व प्रकृ वत वर्धी WWF ि य.ू सी. डॅविस या सस्ां था, अमरू व्याघ्र राष्ट्रीय
राखीि क्षेत्र आवण अन्य र्टातील सांर्ोधकाांर्ी
‘बायोलॉवजकल कॉन्झिेर्र्’ या र्ोधवर्बांध पवत्रके त
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सत्रू - ‘Good Tiger News: Northeast China Is
Home to 55 Amur Tigers’,
www.newsroom.wcs.org, २६.०७.२०२१.
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New!!!

Conservation Kaleidoscope
People, Protected Areas and Wildlife in Contemporary India
-----

Edited by Pankaj Sekhsaria
Published by
Kalpavriksh, Duleep Matthai Nature Conservation Trust and Authors Upfront
(Available for pre-publication discount of 30%)
Synopsis
Conservation Kaleidoscope is a collection of over a 100 edits and accompanying news items
that have appeared over the last two decades in the Protected Area Update.
Written by the newsletter's long-time editor, Pankaj Sekhsaria, the individual edits offer
an interesting and often counter-intuitive account of the state of wildlife conservation and
protected area management in contemporary India. Organised over 14 broad themes in this
collection, the book offers a ringside view of conservation that is as challenging and informative
as it is insightful and provocative.
Chapters
Editor’s Note
1. Law, Policy and Governance
2. Human Rights in Protected Areas
3. The Development Threat
4. The Linear Infrastructure Nightmare
5. The Local Context
6. At the State Level
7. Specific Geographies
8. Changing Seasons
9. Tourism
10. Communicating Conservation
11. Tigers and Tiger Reserves
12. Fate of the Elephant
13. Rhinos, Bees, Bats, Dolphins…
14. A Colourful Mosaic.

Price: 650; 450 pp, 140 line drawings by
Ashvini Menon Visual Design Studio
ISBN: 9788195410026
Available for a special

pre-publication discounted price of Rs. 450
For details write to psekhsaria@gmail.com
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दृष्टीकोन
IUCNच्या सातव्या कााँग्रेसच्या क्षनक्षमत्ाने...
मासेल, फ्रान्स इथे ३ ते १० सलटेंबर २०२१ दरम्यार् झालेल्या
हिामार् बदलामळ
ु े सिाावधक बावधत होणाऱयाांर्ा त्यात कसे
ह्या जार्वतक पररर्देर्े िन्यजीि सिां धार्-सरां क्षणाचे सपां णू ा
सामािर्ू घेता येईल हाही विचार झाला.
मार्िजातीच्या भल्यार्ी असलेले र्ाते अर्ेक प्रकारे
आय.यू.सी.एर्.ची ‘रे ड वलस्ट’ ही जार्वतक
अधोरे वखत के ले. दर चार िर्ाांर्ी होणारी ही जार्वतक पररर्द
जैििैविध्याच्या वस्थतीबाबतची सिाावधक अवधकृ त
म्हणजे िन्यजीिाचां ा जार्वतक पातळीिर उमटणारा बुलांद
मार्ादवर्ाका. अवधिेर्र्ात वतची, जर्ातील एकूण ८,७५४
आिाज म्हणता येईल. १९४८ साली वतची स्थापर्ा झाली.
जातींची सद्यवस्थती सवू चत करणारी र्िी आिृत्ती प्रकावर्त
जर्भरातील विविध समाजघटकाांर्ा, लोकसमहू ाांर्ा वर्सर्ााचे
के ली र्ेली. सदर यादीत भारतातील ३६ जातींिर वटपणी के ली
एकात्म स्िरूप, विविधता जतर् करण्यासाठी प्रोत्सावहत,
आहे. भारतातील ३० जातींर्ा धोका िाढल्यार्े रे ड वलस्टमध्ये
प्रभावित करणे आवण र्ैसवर्ाक ससां ाधर्ाांचा कोणताही िापर
त्या िर सरकल्या आहेत तर के िळ सहा जाती घटत्या
समन्यायी, र्ाश्वत स्िरुपात होत असल्याची खातरजमा करत
धोक्याच्या श्रेणीत आहेत. डेक्कर् बाबा, वर्लवर्री वमस्टस,
राहणे ही वतची प्रमख
देिळाली वमर्ो ह्या दवक्षण भारतातील मत्स्य जाती, तसेच
ु उवद्दष्टे. आजवमतीला वतचे ९१ देर्,
१२१ सरकारी यत्रां णा, ११०७ सामावजक तर १०६
कािेरीमधील प्रदेर्वर्ष्ठ बोिर्ी बाबा ही जाती, ह्या सिाच
आांतरराष्ट्रीय सामावजक सांस्था, २३ स्िायत्त लोकसमदु ाय ,
‘र्ामर्ेर् झाल्या असण्याची र्क्यता’ असलेल्या र्टात र्ेल्या
१६० पेक्षाही अवधक देर्ामां धील िैज्ञावर्क आवण
आहेत. सातारा र्ेको आवण यलो मॉवर्टर या सरपटणाऱया
व्यािसावयक सांस्था वमळूर् १४०० पेक्षा जास्त सभासद
प्राण्याच्ां या सह्याद्रीतील प्रदेर्वर्ष्ठ दोर् जाती अर्ुक्रमे ‘अवत
जर्भरात आहेत.
धोक्यात’ आवण ‘धोक्यात’ आलेल्या प्राण्याांच्या र्टात
तीर् कळीचे धोरणात्मक मद्दु े ह्या अवधिेर्र्ात
आहेत. कोकोर्ट क्रॅब हा जर्ातील सिाात मोठा सांवधपाद
माांडले र्ेले. कोविड महामारीतूर् जर् पन्ु हा उभे राहत
प्राणी िाढत्या धोक्याचा सामर्ा करतो आहे. भरतपरू अथाात
असतार्ा त्यात वर्सर्ााची भवू मका काय असेल हे अभ्यासणे,
के िलादेि राष्ट्रीय उद्यार्ाचे आकर्ाण असणारा सायबेररयर्
वर्सर्ााला फायदेर्ीर प्रकल्पामां ध्ये थेट र्तांु िणक
क्रौंच, तसेच इथलीच बफी वफर् आऊल, मलय आऊल ही
ू
करण्या/िाढिण्यािर भर देण्यासाठी आिश्यक बदल
घबु डे र्ामर्ेर् झाल्याचा सर्
ां य आहे. वपक
ां -हेडेड डक तर
जार्वतक वित्तीय यत्रां णाांमध्ये कसे घडिर्ू आणता येतील
१९५० पासर्ू र्ामर्ेर् मार्ले जाते आहे. टेंटॅकल्ड बटरफ्लाय
याचा विचार करणे, सयां क्त
रे , ड्िाफा सॉ वफर् ह्या जातींसह वमलेपोरा बॉर्मई हे प्रिाळही
ु राष्ट्रसघां ाच्या जैििैविध्य करारात
सहभार्ी सदस्य राष्ट्राांर्ी २०२० र्ांतरच्या कालखांडासाठी
र्ष्ट झाले असािे.
वर्वित के लेला जैििैविध्य सिां धार्ाच्या आराखड्याचा
१९६९ मध्ये तत्कालीर् पांतप्रधार् इवां दरा र्ाांधींच्या
स्िीकार करूर् त्यार्सु ार वर्वित कायािाही करणे हे ते तीर्
प्रयत्र्ार्े ही पररर्द भारतात झाली होती. वतच्या २०२१
मद्दु े.
मधील वर्णायाांर्ी आपली बाांवधलकी राहील हे पाहणे प्रत्येक
जैििैविध्य आवण हिामार् बदल हे एकमेकार्
सांबांवधताचे कताव्य आहे.
- संतोष क्षशत्रं े
ां ी
पुणे-वस्थत लेखक आवण पयाािरण पत्रकार
खपू वर्र्वडत असणारे दोर् घटक. ह्या दोन्ही क्षेत्रातां ील प्रश्न
santoshshintre18@gmail.com
अग्रक्रमार्े सोडिले जाण्याची र्रज इथे माडां ली र्ेली. सदस्य
For private circulation/Printed Matter
घटकाांर्ी त्यासाठी ठोस कृ तीप्रती आपली बाांवधलकीही
To
स्िीकारली. सदर कााँग्रसे मध्ये १५०० पेक्षा अवधक
सहभार्ींर्ी १५० ठराि के ले. त्यात इटां रर्ॅर्र्ल युवर्अर् फॉर
कॉन्झिेर्र् ऑफ र्ेचर - IUCN क्लायमेट क्रायवसस
कवमर्र् वर्मााण करण्याचा महत्िाचा ठरािही आहे. हिामार्
बदलाच्या
सांकटार्ी
झांजु ण्यात
सृष्टीव्यिस्था
(ecosystems), सांरवक्षत-सिां वधात प्रदेर् याचां े व्यिस्थापर्,
From: Kalpavriksh, Apt. 5, Sri Dutta Krupa,
वर्योजर् काय भवू मका बजािू र्के ल, समदु ाय-आधाररत काय
908 Deccan Gymkhana, Pune 411004
उपाय करता येतील हयािरही विचारविवर्मय झाला.
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