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अनक्र
ु मक्षिका
संपादकीय
क्षेत्रीय वनकर्मचाऱयाच्ां या सर्सयाांचे भिजत घोंगडे
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संरक्षित िेत्रातील बातम्या
कारांजा सोहोळ अियारण्य
४
कारांजा सोहोळ अियारण्यात वाघाच्या उपभसितीर्ळ
ु े नवा
सांचारर्ागम प्रकाशात
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्प
४
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील रानतळोधी गावाच्या
पनु वमसनास न्यायालयाची र्ांजरु ी
ताडोबासह गडभचरोलीतील पाळीव हत्ती गजु रातेत
पाठवण्याचा वन भविागाचा भनर्मय
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघाच्या हल्ल्यात
वनरक्षकाचा र्ृत्यू
पयमटनासाठी ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात बांभिसत वाहने
ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र सचां ालकाचां ी
कायमकाळ होण्यापवू ी बिली
पेंच व्याघ्र प्रकल्प
७
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाभघर्ीचा र्ृत्यू भवषबाधेर्ळ
ु े
झाल्याचा अिां ाज
र्हेंद्री सवां धमन राखीव
७
र्हेंद्रीच्या जगां लाला अियारण्याचा िजाम िेण्याची सात
गावाचां ी र्ागर्ी
राज्यस्तरीय बातम्या
८
वन्य प्राण्याचां े रसते व रे ल्वे र्ागामवरील अपघाती र्ृत्यू
टाळण्यासाठी कें द्राकडे पाठपरु ावा करण्याचे
र्ख्ु यर्त्रां याचां े भनिेश
वनगन्ु ्ाांच्या तपासात पोभलसाांना र्हत्त्वाची िभू र्का िेण्याचा
राज्याच्या व्याघ्र कक्ष सभर्तीचा भनर्मय

भजल्हा व भविागसतरीय व्याघ्र कक्ष सभर्त्याांच्या त्रैर्ाभसक
बैठका वषमिर लाबां र्ीवर
राज्यात वन्यजीव गन्ु हे कक्षाची उिारर्ी; राज्यासाठी
वन्यजीव अपराध भनयत्रां र् शाखेची वन्यजीव
र्ांडळाच्या सिसयाची र्ागर्ी
व्याघ्रगर्नेिरम्यान वनरक्षकाचा वाघाच्या हल्ल्यात र्ृत्यू;
गर्नेच्या प्रभियेतील त्रटु ी उघड
भवििामतनू वाघाचां े राज्यात इतरत्र सिलातां र करण्यासाठी वन
खात्याचे भनयोजन
र्ृगया भचन्हाच्ां या जतनासाठी राज्यात नागपरू इिे र्जां रू
झालेल्या प्रयोगशाळेची उिारर्ी लाबां र्ीवर
राज्यातील पभहली वन्यजीव जनक
ु ीय तपासर्ी प्रयोगशाळा
नागपरु ात
भकशोर ररठे यानां ा ‘र्हाराष्ट्राची भगरीभशखरे ’ परु सकार
पभिर् र्हाराष्ट्र
सातारा भजल््ातील कऱहाडर्ध्ये र्गांु साच्ां या के साांपासनू
बनवलेले रांगकार्ाचे ब्रश जप्त
साांगली भजल््ात उसाच्या फडात गवे भशरताच भबबट्या
बाहेर; सातारा भजल््ातील र्हाबळेश्वर बाजारपेठेत
गवा
गव्याने र्क्ु कार् के ल्यार्ळ
ु े सागां ली बाजार सभर्ती एक भिवस
बांि; आभिमक व्यवहार ठप्प
कोल्हापरू शहर व पररसरात गव्याच्ां या वाढत्या फे ऱया;
हल्ल्याांर्ध्ये युवक ठार व र्भहला जखर्ी
कोल्हापरू भजल््ातील आजरा तालक्ु यात व्याघ्रगर्नेिरम्यान
आढळल्या वाघाच्या अभसतत्त्वाच्या खर्ु ा
भवििम
कर्लापरू वनपररक्षेत्रातील हत्ती गजु रातेत पाठवण्याच्या
भनर्मयाला सिाभनकाांचा भवरोध

गडभचरोली भजल््ात ओभिशातून आला हत्तींचा कळप
उर्रे ड शहरात वाघाचे िात व नखासां ह पाच जर्ाांना अटक
कोकर्
कोकर् भकनारपट्टीवर येर्ाऱया सागरी कासवाांचा भवर्ीचा
हगां ार् यांिा लाांबला
वेळास इिे ऑभलव्ह ररडले कासवाचे उपग्रह अांकन; पभिर्
भकनारपट्टीवर प्रिर्च
कोकर्ात खवलेर्ाांजराच्या तसकरीत वाढ

सांरभक्षत क्षेत्रात प्रकल्प उिारर्ीसाठी भनभित शल्ु क
आकारर्ी नाही
िारतातील पाच पक्षी प्रजातींच्या IUCN रे ड भलसटर्धील
धोक्याच्या श्रेर्ींत बिल
वषम २०२१ र्ध्ये पभहल्या िहा र्भहन्याांत िेशात १०२
वाघाचां ा र्ृत्यू
र्हाराष्ट्रासह अन्य सहा राज्याच्ां या वन भविागाांत सार्ील
होर्ार १४ प्रभशभक्षत कुत्रे
वन्यजीव सांरक्षर् कायद्यातील प्रसताभवत बिलाांना तज्ाचां ा
आक्षेप
िारतात भचत्ते आर्ण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पातून भनधीची
तरतिू

र्ार्सू -भबबट्या
१८
चार र्भहन्यातां १८० भकर्ी प्रवास करून भबबट्या जन्ु नर
वनपररक्षेत्रात परतला
र्ार्सू -भबबट्या सांघषम सांभक्षप्त वृत्त
१९
राष्ट्रीय बातम्या

थोडक्यात पि महत्त्वाचे...
२४
चतरु आभर् टाचर्ी – भसधां िु गु म भजल््ातील भवभवधता
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सांपािकः रे श्र्ा जठार
साहाय्यक सांपािकः पांकज सेखसरीया
साहाय्यकः राभधका अघोर
शीषमक व इतर रे खाभचत्रेः अभश्वनी र्ेनन Visual Design Studio
प्रकाशकः कल्पवृक्ष
सपं ादकीय पत्ााः C/o कल्पवृक्ष, अपाटमर्ेंट ५, श्री ित्त कृ पा, ९०८, भजर्खाना, पर्ु े ४११००४, र्हाराष्ट्र, िारत.
दूरभाष/फॅ क्साः ०२० २५६५४२३९ ई मेलाःmarathipaupdate@gmail.com
संकेतस्थळाः https://kalpavriksh.org/documentation-outreach/newsletters/
***
टीपः ‘र्हाराष्ट्र सांरभक्षत क्षेत्र वातामपत्रा’त प्रकाभशत बातम्या या त्या त्या बातर्ीखाली भिलेल्या र्ळ
ू प्रकाशनातील बातम्यावां र सपां ािकीय
सोपसकार करून प्रकाभशत के लेल्या आहेत.
***
‘र्हाराष्ट्र सांरभक्षत क्षेत्र वातामपत्रा’च्या प्रकाशनासाठी अिमसाहाय्य
दुलीप मथ्थाई नेचर कॉन्झवेशन रस्ट
c/o फाऊण्डेशन फॉर इकॉलॉभजकल सेक्युररटी http://fes.org.in/
आभर्
अनेक क्षहतक्षचतं काच्ं या वैयक्षिक देिग्या
***
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भविागाबाहेरही सोसावे लागतात. अन्यिा सातारा
भजल््ात कतमव्य बजावर्ाऱया र्भहला वनरक्षकाला
र्ारहार् करण्याची र्ाजी लोकप्रभतभनधीची भहर्ां त झाली
नसती. र्भहला क्षेत्रीय कर्मचाऱयाांना सार्ान्यतः क्षेत्रीय
कर्मचाऱयासां र्ोर असलेल्या सर्सयाबां रोबर र्भहला म्हर्नू
अन्य काही सर्सयाचां ाही सार्ना करावा लागतो.
व्याघ्रगर्नेसाठी कर्मचाऱयाांना प्रभशक्षर् भिले
जाते र्ात्र प्रभशक्षर्ाचा िर हा गर्नेिरम्यान र्ाभहती कशी
िरायची ्ावरच अभधक असतो. यांिा िेशव्यापी
व्याघ्रगर्ना प्रिर्च र्ोबाईल फोनवर एपर्ाफम त करण्यात
आली. त्यार्ळ
ु े प्रभशक्षर्ाच्या कें द्रसिानी एपचा वापर कसा
करावा, हाच र्द्दु ा होता. तेव्हा इतर भनयर्, र्िु द्य् ाचां ी
उजळर्ी भकती वेळा व भकतपत पररर्ार्कारकररत्या झाली,
याबाबत साशांकता आहे.
वाघाला असलेल्या र्हत्त्वार्ळ
ु े व्याघ्र प्रकल्पािी
सरां भक्षत क्षेत्रातील क्षेत्रीय कर्मचाऱयाच्ां या गरजाक
ां डे वन
भविागाचे तल
ु नेने अभधक लक्ष असते. ्ा कर्मचाऱयाांना
काही प्रर्ार्ात सवयांसेवी सांसिा, उद्योग-व्यवसायाांच्या
सार्ाभजक िाभयत्व भनधीतनू र्ित भर्ळते. वन भविागाच्या
प्रािेभशक अांतगमत येर्ाऱया वनार्ां धील क्षेत्रीय कर्मचारी त्या
कर्मचाऱयाांच्या तल
ु नेत िल
ु मभक्षत राहतात.
िारतातील क्षेत्रीय कर्मचाऱयाचां ी पररभसिती
जगजाहीर आहे. आभिमक र्हासत्ता बनू पाहर्ारा आपला
िेश क्षेत्रीय वनकर्मचाऱयाांसाठी जगातील सवामभधक
धोकािायक असल्याचे भनरीक्षर् ‘इटां रनॅशनल रें जर
फे डरे शनने’ नोंिवले आहे. वषम २०१२ ते २०१७ या
कालावधीत जगिरात कायमरत असताना र्ृत्यर्ु ख
ु ी
पडलेल्या िर तीन क्षेत्रीय कर्मचाऱयार्ां धील एक र्ृत्यू
िारतात झाला आहे.
कार्ातील धोके टाळर्े तल
ु नेने सोपे आहे;
त्याबाबत उपाययोजना आिी र्ागण्या व त्याचां ा पाठपरु ावा
‘इभां डयन फॉरे सट सभव्हमस असोभसएशन’ करत आहे. प्रश्न
आहे तो व्यवसिेच्या असवां ेिनशीलतेर्ळ
ु े उभ्या राहर्ाऱया
आव्हानाचां ा.

सपं ादकीय
िेत्रीय वनकमाचाऱयांच्या समस्यांचे क्षभजत घोंगडे
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात नोव्हेंबर र्भहन्यात
व्याघ्रगर्नेच्या कार्ािरम्यान वाघाच्या हल्ल्यात र्भहला
वनरक्षकाचा र्ृत्यू झाला आभर् पन्ु हा एकिा वन
भविागातील क्षेत्रीय कर्मचाऱयाांच्या सरु भक्षततेचा, त्याांना ज्या
कठीर् पररभसितीत कार् करावे लागते त्याचा र्द्दु ा चचेत
आला. वासतभवक आभर् ििु वै ाने ही सर्सया जनु ीच आहे.
ििु वै ाने म्हर्ण्याचे कारर् की एखािी िघु मटना घडली की
तेवढ्यापरु ती ही सर्सया चचेत येते आभर् भिवस उलटले
की पन्ु हा र्ागे पडते. सर्सयेवर कायर्सवरुपी तोडगा र्ात्र
भनघालेला नाही.
क्षेत्रीय वनकर्मचारी भकांवा ज्यानां ा ‘फ्रांटलाइन
सटाफ’ म्हर्तात त्यार्ध्ये वनर्जरू , वनरक्षक, वनपाल
आभर् वनपररक्षेत्र अभधकारी याांचा सर्ावेश होतो. प्रत्यक्ष
वनार्ां ध्ये भफरून वन भविागाची कार्े करण्याची जबाबिारी
या क्षेत्रीय कर्मचाऱयाांची असते. भठकभठकार्चा िगू ोल,
हवार्ान, भवभवध प्रकारची वने व त्याांतील नानाभवध
अभधवास ्ार्ळ
ु े उद्भवर्ाऱया आव्हानात्र्क पररभसितीचा
सार्ना या क्षेत्रीय कर्मचाऱयानां ा करावा लागतोच आभर्
त्यात िर पडते ती व्यवसिेच्या या कर्मचाऱयाप्रां ती
असर्ाऱया असांवेिनशील दृभिकोनाची. प्रत्यक्ष कार्ातील
धोके व आव्हानापां ेक्षा व्यवसिेने लािलेल्या पररभसितीत
कार् करावे लागल्याने िल्यािल्या उत्साही, तरुर्
कर्मचाऱयार्ां ध्ये नोकरीच्या सरुु वातीलाच कार्ाभवषयी
उिासीनता भनर्ामर् झाली नाही तरच नवल.
जबाबिारी र्हत्त्वाची, कार् धोक्याचे र्ात्र
त्याच्या अांर्लबजावर्ीसाठी व्यवसिेकडून भिल्या गेल्या
पाभहजेत अशा सोयीसभु वधा, योग्य र्ागमिशमन आभर् सिीय
पाभठांब्याची वानवा, अशी या क्षेत्रीय कर्मचाऱयाचां ी
वसतुभसिती आहे. व्यवसिा ्ा फळीतील कर्मचाऱयाचां ा
परु े सा आिर करत नाही ्ाचे िष्ट्ु पररर्ार् त्याांना वन
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्प

संरक्षित िेत्रातील बातम्या

ताडोबा अध
ं ारी व्याघ्र प्रकल्पातील रानतळोधी
गावाच्या पुनवासनास न्यायालयाची मंजुरी

कारांजा सोहोळ अियारण्य
कारंजा सोहोळ अभयारण्यात वाघाच्या
उपक्षस्थतीमुळे नवा संचारमागा प्रकाशात

ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोळसा
वनपररक्षेत्रातील रानतळोधी ्ा गावाचे प्रकल्पाबाहेर
पनु वमसन करण्यास सवोच्च न्यायालयाने र्जां रु ी भिली आहे.
्ा पनु वमसनार्ळ
ु े ताडोबा प्रकल्पात १७५.२६ हेक्टर
क्षेत्राची िर पडर्ार आहे. रानतळोधीपाठोपाठ लगतच्या
कारवा गावाच्याही पनु वमसनाची प्रभिया सरू
ु आहे.
सवोच्च न्यायालयाच्या सेंरल एम्पॉवडम कभर्टी
(CEC) ने आक्षेप घेतल्यार्ळ
ु े रानतळोधी गावाच्या
पनु वमसनाला भवलबां होत होता. चद्रां परू भजल््ातील
कांपाटमर्ेंट िर्ाांक १४ बी र्ध्ये ३७५ हेक्टर जागेवर
पनु वमसनासाठी रानतळोधीचे रभहवासी सवेच्छे ने तयार झाले.
र्ात्र, सवोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०१९ रोजी
भिलेल्या आिेशानुसार, पनु वमसनार्ळ
ु े ररक्त झालेल्या
जागेएवढीच जागा गावाला पनु वमसनासाठी भिली जावी, ्ा
आिेशाचा सांििम िेऊन कें द्र सरकारच्या फॉरे सट एडव्हायझरी
कभर्टीने आक्षेप घेतला. रानतळोधी गावाच्या
पनु वमसनासाठी ३७५ हेक्टर जागा आभर् पनु वमसनार्ळ
ु े
ताडोबा प्रकल्पात र्ात्र के वळ १७५ हेक्टरची िर असा र्द्दु ा
सभर्तीने र्ाांडला.
राज्याच्या र्ख्ु य वन्यजीव रक्षकानां ी ७ र्े २०२१
रोजी CEC सर्ोर र्हाराष्ट्राची बाजू र्ाांडली. त्यानांतर
सभर्तीने के लेल्या भशफारसी लक्षात घेऊन सवोच्च
न्यायालयाने रानतळोधी गावाच्या बाजनू े भनकाल भिला.
गावातील १४५ कुटुांबाांना कें द्रीय पयामवरर्, वन आभर्
हवार्ान बिल र्त्रां ालयाकडून आवश्यक परवानगी घेऊन
३७५ हेक्टर जभर्नीच्या वनेतर वापराची परवानगी िेण्याचा
आिेश न्यायालयाने भिला.
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र
सांचालकाांनी सवोच्च न्यायालयाच्या भनकालाचे सवागत
के ले आहे. व्याघ्र प्रकल्पात तल
ु नेने कर्ी क्षेत्राची िर पडर्ार

कारांजा सोहोळ अियारण्यासह अकोला र्हाराष्ट्र
औद्योभगक भवकास र्हार्ांडळाचा पररसर आभर् खार्गावात
वाघाचा वावर भिसनू आल्यार्ळ
ु े वाघाच्ां या नव्या
सांचारर्ागामवर भशक्कार्ोतमब झाले आहे. वाघाचां े अनेक
सांचारर्ागम ‘वाइल्डलाईफ इभन्सटट्यटू ऑफ इभां डया’ (WII)
ने ओळखले आहेत. र्ात्र, वन्य प्राण्याच्ां या हालचाली
नसल्याने काही सचां ारर्ागम भिसनू आले नव्हते ते आता
वाघाच्या सिलाांतरार्ळ
ु े नव्याने सर्ोर येत आहेत.
राज्यातील अनेक सच
ां ारर्ागाांर्ध्ये र्ोठ्या प्रर्ार्ात शेती
असनू काही वनजभर्नीतून गेले आहेत.
सांचारर्ागाांची नव्याने ओळख, प्रिावी वन्यजीव
व्यवसिापन, सांचारर्ागामतील गावाांसाठी लोकभहताच्या
योजना आभर् जनजागृती यावर िर िेर्े गरजेचे आहे, असे
र्त राज्य वन्यजीव र्डां ळाचे सिसय यािव तरटे पाटील यानां ी
व्यक्त के ले.
अकोला, खार्गावसह कारांजा सोहोळसारख्या
अियारण्यात वाघाचे येर्े ही नव्या सच
ां ारर्ागामची नािां ी
आहे. म्हर्नू WII ला त्याचा अभ्यास करण्यास साांभगतले
आहे, अशी र्ाभहती राज्याचे प्रधान र्ख्ु य वनसांरक्षक
(वन्यजीव) यानां ी भिली.
सत्रू - ‘वन्यजीवाच्ां या नव्या सचां ारर्ागाांच्या सवतत्रां व्यवसिापनाची
गरज’, www.loksatta.com, ०९.१२.२०२१.
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असली तरी रानतळोधी गावातील र्ानवी व्यवहाराचां ा
प्रिाव पाच कांपाटमर्टें र्ध्ये पसरलेला होता याकडे त्यानां ी
लक्ष वेधले आहे.
गावातील २४४ कुटुांबाांपैकी १४५ कुटुांबाांनी
सरकारकडून पनु वमसनाचा पयामय भनवडला आहे; तर ९९
कुटुांबाांनी सरकारकडून पनु वमसनाऐवजी के वळ रोख रक्कर्
घेऊन बाहेर पडण्याचा पयामय भनवडला आहे.

वृत्तात म्हटले आहे. र्ात्र, प्रसततु अांक प्रकाशनासाठी गेला
तोवर ्ाबाबत अभधक वृत्त हाती आले नव्हते.
राज्याच्या वन भविागाचे भवििामत २० पाळीव
हत्ती आहेत. त्यातील कर्लापरू इिे सात, पातानील इिे
तीन, ताडोबा इिे सहा आभर् र्ेळघाटात चार हत्ती आहेत.
वन भविागाच्या पाळीव हत्ती पाठवण्याच्या
भनर्मयाबाबत प्रधान र्ख्ु य वनसांरक्षक (वन्यजीव) यानां ी
साांभगतले की ्ा पाळीव हत्तींकडून आता कोर्तीही कार्े
करवनू घेतली जात नाहीत. र्ात्र, त्याांच्या िेखिालीचा खचम
प्रचांड आहे. खेरीज, ताडोबा इिे एका कर्मचाऱयाला हत्तीने
ठार के ले; तेव्हापासनू ताडोबा प्रकल्पाचे व्यवसिापन
हत्तींची इतरत्र सोय करण्याच्या भवचारात होतेच. आता
कें द्रीय पयामवरर्, वन आभर् हवार्ान बिल र्त्रां ालयाने
परवानगी भिली आहे त्यार्ळ
ु े ्ा पाळीव हत्तींना गजु रातेत
पाठवले जार्ार आहे.
वन भविागाच्या पाळीव हत्तींबाबतच्या ्ा
भनर्मयाला वनाभधकारी आभर् र्ानि वन्यजीव रक्षकाांनी
पाभठांबा िशमवला आहे. र्ात्र, कर्लापरू इिल्या सिाभनक
जनतेने या भनर्मयाबाबत नापसतां ी िशमवली आहे. ्ा पाळीव
हत्तींना पाहण्यासाठी येर्ाऱया पयमटकाांर्ळ
ु े सिाभनकाांना
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षररत्या भर्ळर्ारा रोजगार बांि होईल, असे
सिाभनकाचां े म्हर्र्े आहे (सबं क्षं ित वृत्त पान क्र. १५).

सूत्र – भवजय भपांजरकर. ‘SC paves way for Rantalodhi
relocation, tigers get more space in Tadoba’,
www.timesofindia.indiatimes.com, १७.१२.२०२१.

ताडोबासह गडक्षचरोलीतील पाळीव हत्ी
गुजरातेत पाठवण्याचा वन क्षवभागाचा क्षनिाय
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्प आभर् गडभचरोली भजल््ात
असलेले भकर्ान १२ पाळीव हत्ती गजु रातर्ध्ये पाठवण्याचा
भनर्मय र्हाराष्ट्र वन भविागाने घेतला आहे. ‘ररलायन्स’
उद्योगसर्हू ाच्या जार्नगर इिल्या ‘ग्रीन्स झल
ु ॉभजकल
रे सक्यू ऐण्ड ररहॅभबभलटेशन भकांगडर्’र्ध्ये हे हत्ती ठे वले
जार्ार आहेत.
गजु रातेत जार्नगरजवळ र्ोती खावडी इिे
ररलायन्स तेलशद्ध
ु ीकरर् प्रकल्पाजवळ २८० एकर जागेवर
ररलायन्सचे प्राभर्सांग्रहालय उिारण्यात येत आहे. नोव्हेंबर
२०२१ र्ध्ये गडभचरोली भजल््ातील हेर्लकसा इिे डॉ.
प्रकाश आर्टे यानां ी बाळगलेली तीन असवले व एक
भबबट्या वन भविाग आभर् कें द्रीय प्राभर्सांग्रहालय
प्राभधकरर्ाच्या परवानगीने जार्नगरला पाठवण्यात आले.
राज्याच्या प्रधान र्ख्ु य वनसांरक्षक (वन्यजीव)
याांनी भिलेल्या र्ाभहतीनुसार, पभहल्या टप्प्यात ताडोबातील
बोटेझरी छावर्ीतील सगळे सहा हत्ती, िसु ऱया टप्प्यात
गडभचरोलीतील आलापल्ली इिल्या पातानीलर्धील तीन
आभर् भसरोंचा वन भविागातील कर्लापरू इिले तीन असे
सहा हत्ती पाठवण्याचा बेत आहे.
भडसेंबर २०२१ अखेरीस व जानेवारी २०२२
र्ध्ये हे हत्ती पाठवण्याचा वन भविागाचा बेत असल्याचे
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सत्रू – भवजय भपजां रकर. ‘Tadoba, Gadchiroli tuskers to be
shifted to Reliance centre in Gujarat’,
www.timesofindia.indiatimes.com, १८.१२.२०२१.
सांजना िालेराव. ‘Jamnagar zoo to get 13 elephants
from a camp in Gadchiroli’, indianexpress.com,
०३.०१.२०२२.
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ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघाच्या हल्ल्यात
वनरिकाचा मत्ृ यू

व्याघ्र प्रकल्पात वाघ भजप्सीवर हल्ल्याच्या पभवत्रयात
असल्याचे चलतभचत्रर् सर्ाजर्ाध्यर्ावां र प्रसाररत झाले
होते. त्यानतां र उर्रे ड कऱहाांडला अियारण्यातही वाघ
भजप्सीचा आरसा चाटतानाचे चलतभचत्रर् सर्ोर आले
होते. या प्रकारानां ा पयमटकासां ह भजप्सीचालक, पयमटक
र्ागमिशमक याांच्याकडून होर्ारे भनयर्ाचां े उल्लांघन
कारर्ीितू ठरल्याचे भिसनू आले आहे.
र्ात्र, अलीकडे व्याघ्रगर्नेिरम्यान वाघाच्या
हल्ल्यात एक र्भहला वनरक्षक र्ृत्यर्ु ख
ु ी पडल्यानांतर
ताडोबा व्यवसिापनाने वन्यजीव सफारी अभधक सरु भक्षत
करण्यासाठी व्यवसिापनाने सरु क्षाकवच असलेली वाहने
वापरण्याचे ठरवले आहे. सवोत्कृ ि रे खाांकनाला २५ हजार
रुपयाचां े पाररतोभषक भिले जार्ार असनू त्यानसु ार बनवलेले
सरु क्षाकवच भजप्सीसह इतर वाहनाांवर बसवण्यासाठी
व्यवसिापन र्ांजरु ी िेईल. रे खाांकनाच्ां या भनवड सभर्तीकडून
परीक्षर्ासाठी २० भडसेंबर ही तारीख भनभित करण्यात
आली होती. िरम्यान, या बाबतचे पढु ील वृत्ताांकन
आढळले नाही.

ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोलारा वनपररक्षेत्रात
नोव्हेंबर र्भहन्यात व्याघ्रगर्नेच्या कार्ािरम्यान एका
वाभघर्ीने के लेल्या हल्ल्यात र्भहला वनरक्षकाचा र्ृत्यू
झाला. सवाती ढुर्ने (वय ४३) असे त्या वनरक्षकाचे नाव
आहे.
कोलारा गेट इिे गािा क्षेत्रात छे िरेषा आखण्याचे
कार् सरू
ु असताना वनरक्षक ढुर्ने याांच्यावर र्ाया
नावाच्या वाभघर्ीने हल्ला के ला. सोबत असलेल्या चार
वनर्जरु ाांनी वाघाला हुसकावण्याचा प्रयत्न के ला. र्ात्र
वाघाने ढुर्ने यानां ा ओढून िाट जगां लात नेले.
या घटनेची र्ाभहती भर्ळताच घटनासिळी ताडोबा
व्यवसिापनाचे अभधकारी व कर्मचारी तातडीने रवाना झाले
व शोधर्ोहीर् राबवली गेली. त्या र्ोभहर्ेत ढुर्ने याचां ा
र्ृतिेह सापडला.
सूत्र – ‘ताडोबार्ध्ये धक्कािायक घटना! वाभघर्ीच्या हल्ल्यात
र्भहला वनरक्षक ठार’, maharashtratimes.com,
२०.११.२०२१.

सूत्र – ‘ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पयमटक वाहन आता
बांभिसत’, www.loksatta.com, ०१.१२.२०२१.

पयाटनासाठी ताडोबा अध
ं ारी व्याघ्र प्रकल्पात
बंक्षदस्त वाहने

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या िेत्र संचालकांची
कायाकाळ पूिा होण्यापूवी बदली

ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पात पयमटनासाठी बभां िसत वाहने
वापरण्याच्या दृिीने व्यवसिापनाने सफारी भजप्सी
वाहनाांवरील सरु क्षाकवचाची रेखाक
ां ने उत्पािक, अभियतां ा
आिी सबां भां धताक
ां डून र्ागवली आहेत.
िारतात पावसाळा वगळता नऊ र्भहने िररोज
िोन ते तीन हजार भजप्सी पयमटकाांना वन्यजीव सफारीसाठी
घेऊन भफरतात. र्ात्र, गेल्या तीन-चार िशकात कोर्त्याही
व्याघ्र प्रकल्पात वाघाने भकांवा र्ाांसिक्षी प्राण्याने
भजप्सीतील पयमटकावां र हल्ला के ल्याच्या आभर् त्यात
पयमटक जखर्ी, र्ृत्यर्ु ख
ु ी पडल्याच्या घटना घडलेल्या
नाहीत. वाघ भजप्सीजवळ येण्याचा प्रकार ताडोबा अांधारी
व्याघ्र प्रकल्पात बरे चिा घडला आहे. िोन वषाांपवू ी ्ा
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र सांचालक पिावरून
डॉ. भजतेंद्र रार्गावकर याचां ा कायमकाळ पर्ू म होण्याआधीच
त्याांची र्त्रां ालयात बिली करण्यात आली आहे.
ही बाब व्याघ्र प्रकल्पाच्या एकूर्च व्यापक
भनयोजन व व्यवसिापनाच्या दृिीने भहतावह नाही. तसेच,
्ा बिलीर्ळ
ु े भत्रपक्षीय सार्ांजसय करारासह नागरी सेवा
बिली सांििामतील अभधभनयर्ाचे िेखील उल्लांघन होत
आहे. तेव्हा ्ा भनर्मयाचा पनु भवमचार व्हावा म्हर्नू
र्ख्ु यर्ांत्रयानां ा भनवेिन पाठवल्याचे राज्य वन्यजीव
र्ांडळाच्या सिसयाने साांभगतले.
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राष्ट्रीय व्याघ्र सांवधमन प्राभधकरर्, राज्य सरकार
आभर् ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र सच
ां ालक याच्ां यात
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या उत्कृ ि
व्यवसिापनाकररता भत्रपक्षीय सार्ांजसय करार करण्यात
आला आहे. या करारात वन्यजीव क्षेत्रात कार् करर्ाऱया
अभ्यासू व प्रभशभक्षत अभधकाऱयाचां ी भकर्ान तीन वषाांच्या
कायमकाळासह भनयक्त
ु ी के ली जाईल. गरज पडल्यास हा
कालावधी आर्खी वाढवला जाईल, पर् तो कर्ी करण्यात
येर्ार नाही, असे नर्िू के ले आहे. असे असताना
र्ांत्रालयातील एक अभधकारी सेवाभनवृत्त होत असल्याने
त्याांच्या जागेवर चाांगला अभधकारी हवा म्हर्नू डॉ.
रार्गावकर याांची बिली र्त्रां ालयात करण्यात आली.

राबवली जात आहे. त्यासाठी भवशेष व्याघ्र सांरक्षर् िलाच्या
कर्मचाऱयासां ह चार पिके तैनात करण्यात आली आहेत.
सत्रू - राजेश रार्परू कर. ‘पेंचर्धील वाभघर्ीचा र्ृत्यू भवषबाधेनेच’,
www.esakal.com, ०६.०१.२०२२.

र्हेंद्री सांवधमन राखीव
महेंद्रीच्या जंगलाला अभयारण्याचा दजाा देण्याची
सात गावांची मागिी
अर्रावती भजल््ात वरुड तालक्ु यात असलेल्या र्हेंद्रीच्या
जगां लाला अियारण्याचा िजाम िेण्यात यावा, अशी र्ागर्ी
त्या क्षेत्रातील सात गावाांनी ठराव घेऊन के ली आहे. ही
र्ागर्ी लावनू धरण्यासाठी त्याांनी कृ ती सभर्तीही सिापन
के ली आहे. राज्य वन्यजीव र्डां ळाच्या ऑक्टोबर २०२१
र्ध्ये झालेल्या १७व्या बैठकीत गावकऱयाांच्या र्ागर्ीची
िखल घेण्यात आली असनू पयामवरर् र्ांत्री आभित्य ठाकरे
यानां ी ्ाबाबत प्रसताव सािर करण्याचे भनिेश वन
भविागाला भिले आहेत.
राज्य वन्यजीव र्ांडळाच्या ऑगसट २०२० र्ध्ये
झालेल्या १५व्या बैठकीत राज्य वन्यजीव र्ांडळाच्या एका
सिसयाने र्हेंद्रीला अियारण्याचा िजाम िेण्याबाबत प्रसताव
सािर के ला. त्यानतां र र्डां ळाचे अध्यक्ष व र्ख्ु यर्त्रां ी उद्धव
ठाकरे यानां ी याबाबत प्रसताव सािर करण्याचे भनिेश वन
भविागाच्या अभधकाऱयानां ा भिले होते. र्ात्र, प्रािेभशक
भविागाने नकारात्र्क आभर् वन्यजीव भविागाने
सकारात्र्क असे परसपरभवरोधी प्रसताव सािर के ले.
पररर्ार्ी, भडसेंबर २०२० र्ध्ये झालेल्या र्ांडळाच्या
१६व्या बैठकीत र्हेंद्रीला अियारण्याच्या िजामऐवजी
सांवधमन राखीवचा िजाम िेण्यात आला. तेव्हा, २०२१ र्ध्ये
फे ब्रवु ारी-र्ाचम र्भहन्यापासनू गावकऱयाांनी अियारण्यासाठी
आिां ोलन सरू
ु के ले. र्हेंद्री आभर् र्ध्य प्रिेशच्या सीर्ेवरील
र्ध्य प्रिेशातील पेडोली गावाचा िेखील अियारण्याच्या
र्ागर्ीला पाभठांबा आहे. र्हेंद्रीच्या जांगलाचे क्षेत्र सर्ु ारे ६७
चौरस भकर्ी. असनू ्ा जगां लात वाघाच्ां या प्रजननाच्या
नोंिी आहेत. तसेच, र्ेळघाट, पेंच, सातपडु ा व्याघ्र

सूत्र - ‘भत्रपक्षीय सार्ांजसय कराराचे राज्यशासनाकडूनच उल्लांघन!’,
www.loksatta.com, २७.१०.२०२१.

पेंच व्याघ्र प्रकल्प
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाक्षघिीचा मृत्यू
क्षवषबाधेमुळे झाल्याचा अंदाज
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील सालेघाट वन पररक्षेत्रातील पािरी
भनयतक्षेत्रात कांपाटमर्ेंट िर्ाांक ६३५ र्ध्ये पाच ते सहा वषे
वयोगटातील टी-३५ नावाची वाघीर् र्ृतावसिेत आढळून
आली. सवम शारीररक सभु सितीत असल्याने भशकार झाली
नसल्याचा अांिाज व्यक्त करण्यात आला होता. र्ात्र,
शवभवच्छे िनात ्ा वाभघर्ीचा र्ृत्यू भवषबाधेर्ळ
ु े
झाल्याची शक्यता भिसनू आली आहे. भतच्या भव्हसेऱयाचा
नर्नु ा प्रािेभशक न्यायवैद्यक भवज्ान प्रयोगशाळे त
पाठवण्यात आला आहे. प्रयोगशाळे कडून भर्ळालेल्या
अहवालानांतर र्ृत्यच्ू या कारर्ावर भशक्कार्ोतमब करण्यात
येईल, असे पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र सचां ालकानां ी
साांभगतले.
र्ृत वाभघर्ीच्या अांिाजे ११ र्भहन्याांच्या िोन
बछड्याांसाठी शोधर्ोहीर् सरुु असनू त्यासाठी ६०
सवयांचभलत कॅ र्ेरे लावण्यात आले आहेत. वाभघर्ीचा
र्ृतिेह सापडलेल्या सपां र्ू म पररसरात कसनू शोध र्ोहीर्
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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अभधवासाांना जोडर्ारा हा सांचारर्ागम व्याघ्रसांवधमनासाठी
र्हत्त्वाचा आहे.

रसत्याांची कार्े िजेिार करावीत. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प
क्षेत्राचां े व्यवसिापन तसेच वाघ आभर् अन्य वन्यजीवासां ह
सांपर्ू म जैवभवभवधतेचे सांवधमन करताना जांगलावर अवलांबनू
असर्ाऱया सिाभनकानां ा रोजगार उपलब्ध व्हावा, ्ासाठी
भवभवध भविागाच्ां या योजनाचां ी सागां ड घालण्यात यावी, असे
भनिेश र्ख्ु यर्ांत्रयाांनी भिले.
बैठकीत र्ेळघाट, नवेगाव नागभझरा, ताडोबा
अांधारी, स्ाद्री, पेंच, बोर या व्याघ्र प्रकल्पाांच्या
सांचालकाांनी प्रकल्पाांच्या वाटचालीचा आढावा घेतला
आभर् आभिमक बाबींची र्ाभहती सािर के ली.
सूत्र – भझयाउद्दीन सय्यि. ‘राष्ट्रीय र्हार्ागामवरील चक
ु ीचे ििु ाजक
वन्यप्राण्याांसाठी घातक; कें द्रीय यांत्रर्ाांकडे पाठपुरावा करा,
र्ख्ु यर्त्रां याच
ां े भनिेश’, www.loksatta.com,
२३.१०.२०२१.

वनगन्ु ्ांच्या तपासात पोक्षलसानं ा महत्त्वाची भक्षू मका
देण्याचा राज्याच्या टायव्याघ्र कि सक्षमतीचा क्षनिाय

सूत्र - ‘र्हेंद्री जांगलाला अियारण्याचा िजाम द्या’,
www.loksatta.com, २३.१०.२०२१.

वन्यजीव गन्ु हे आभर् र्ार्सू -वन्यजीव सघां षामच्या
पाश्वमिर्ू ीवर सिापन करण्यात आलेल्या व्याघ्र कक्ष
सभर्तीची तब्बल १० र्भहन्याांनतां र भडसेंबर २०२१ च्या
सरुु वातीला बैठक झाली. ्ा बैठकीत अनेक र्िु द्य् ावां र चचाम
झाली. त्यार्ध्ये वनगन्ु ्ाांच्या तपासात पोलीस खात्यातील
अभधकाऱयाांना र्हत्त्वाची िभू र्का िेण्याचे ठरले. त्यासाठी
िोन्ही खात्याांतील अभधकारी, कर्मचाऱयाांना एकभत्रत
प्रभशक्षर् भिले जार्ार आहे. आतापयांत गन्ु हा
नोंिवण्यापासनू ते आरोपींना न्यायालयात नेण्यापयांत
आतापयांत वन खात्याचेच अभधकारी सांपर्ू म प्रकरर्
हाताळत होते.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील अवैध र्ासेर्ारीचा भवषय
गांिीर असल्याने त्यासाठी पोलीस र्हासचां ालक, पोलीस
र्हाभनरीक्षक पातळीवर िेखील सर्न्वय साधला जाईल.
र्ार्सू -वन्यजीव सघां षामप्रसगां ी जर्ावाला आवर घालर्े
कठीर् होते. अशा प्रसांगी पोभलसाांच्या र्ितीसाठी
कागिोपत्री कारवाईत वेळ जात असल्याने आता त्याची

राज्यस्तरीय बातम्या
वन्य प्राण्यांचे रस्ते व रेल्वे मागाावरील अपघाती मृत्यू
टाळण्यासाठी कें द्राकडे पाठपरु ावा करण्याचे
मुख्यमंत्रयांचे क्षनदेश
व्याघ्र प्रकल्पाल
ां गतच्या राष्ट्रीय र्हार्ागाांवर त्रोटक पद्धतीने
बाांधलेल्या ििु ाजकार्ां ळ
ु े वाघाांसह इतरही वन्य प्राण्यानां ा
अपघाती र्ृत्यल
ू ा सार्ोरे जावे लागत आहे. हे अपघात
टाळण्यासाठी कें द्र सरकारच्या सांबभां धत यांत्रर्ेला तात्काळ
साांगनू त्याचा पाठपरु ावा करावा आभर् वन्य प्राण्याचां ा र्ागम
र्ोकळा करावा, अशा सचू ना र्ख्ु यर्त्रां ी उद्धव ठाकरे यानां ी
राज्य वन्यजीव र्ांडळाच्या अखत्याररतील व्याघ्र सांवधमन
भनयार्क र्ांडळाच्या ऑक्टोबर अखेरीस र्ांबु ईत झालेल्या
बैठकीत वन भविागाच्या अभधकाऱयानां ा के ल्या.
रे ल्वे र्ागामवरील अपघाताांच्या र्ागील कारर्ाचां ा
शोध घेऊन अपघात टाळण्यासाठीही प्रयत्न करावे, असे
र्ख्ु यर्त्रां ी म्हर्ाले. पयमटनाला चालना िेण्यासाठी अतां गमत
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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प्रतीक्षा न करता र्ितीसाठी पोलीस तात्काळ रवाना
होतील, असा भनर्मय ्ा बैठकीत घेण्यात आला.
िरम्यान, व्याघ्र कक्ष सभर्तीच्या बैठकीला शासन
आिेशानुसार सभर्तीचे अध्यक्ष, सिसय सभचव,
उपवनसरां क्षक, रे ल्वे, र्हार्ागम प्राभधकरर्ाचे अभधकारी
आभर् भनर्भां त्रताांसह िहा ते बारा जर्ाांनाच उपभसित
राहण्याची परवानगी असते. र्ात्र, या खेपेला बैठकीत वन
खात्यातील सहाय्यक वनसरां क्षकाांपासनू ते भवभवध
वनपररक्षेत्र अभधकाऱयाचां ी राांग लागली होती; तीन र्ानि
वन्यजीव रक्षकाांसह सवयांसेवी ससां िेचा कायमकतामिख
े ील
बैठकीला उपभसित होता.

बैठका झालेल्या नाहीत. त्यापवू ीही वषाांतून कधीतरी
होर्ाऱया बैठकार्ां ध्ये सबां भां धत भविागाच्या वररष्ठ
अभधकाऱयाांनीच िाांडी र्ारण्याचे धोरर् अवलांबल्याने या
सभर्त्याांचे गाांिीयम हरवले आहे.
नागपरू हे वन खात्याचे र्ख्ु यालय असताना या
भजल््ातही वषमिरात सभर्तीच्या बैठका झाल्या नाहीत.
पयामवरर् र्ांत्री आभित्य ठाकरे याांनी राज्य वन्यजीव
र्ांडळाच्या सिसयाांसोबत साधलेल्या सांवािात राज्य
वन्यजीव र्ांडळाचे सिसय कांु िन हाते यानां ी ्ाबाबतचा र्द्दु ा
उपभसित के ला होता. र्ार्सू -वन्यजीव सांघषामप्रसांगी कायिा
व सव्ु यवसिा साांिाळण्याची जबाबिारी ्ा सभर्त्याांवर
असते. र्ात्र, बैठकाांचहे ी गािां ीयम नसताना असे प्रसांग कसे
हाताळर्ार, असा प्रश्न यावेळी उपभसित करण्यात आला.
भशकार रोखण्यासाठी, सांघषम प्रसांगाांची हाताळर्ी
करण्याकरता भवभवध भविागातां सर्न्वय असावा, हा व्याघ्र
कक्ष सभर्ती सिापण्यार्ागचा उद्देशच हरवल्याचे हाते यानां ी
साांभगतले. या चचेची पयामवरर् र्ांत्रयाांनी गाांिीयामने नोंि
घेतली आभर् सवम भजल््ातां ील सभर्ती अध्यक्षानां ा पत्र
भलहून बैठकाबां ाबत अद्ययावत र्ाभहती िेण्याचे भनिेश
त्याांनी भिले.
िरम्यान, ्ाबाबत राज्यातील सवम भजल्हासतरीय
सभर्ती अध्यक्षानां ा पयामवरर् र्त्रां याच्ां या भनिेशापां वू ीच सभर्ती
अद्ययावत करण्याबाबत तसेच बैठकाांबाबत पत्र िेण्यात
आल्याचे वन खात्यातील वररष्ठ अभधकाऱयाांनी साभां गतले.

सूत्र - ‘तब्बल िहा र्भहन्यानांतर ‘व्याघ्र कक्ष सभर्ती’ची सकारात्र्क
बैठक’, www.loksatta.com, ०९.१२.२०२१.

क्षजल्हा व क्षवभागस्तरीय व्याघ्र कि सक्षमत्यांच्या
त्रैमाक्षसक बैठका वषाभर लांबिीवर
राज्यातील भजल्हा आभर् भविागसतरीय व्याघ्र कक्ष
सभर्त्याांच्या िर तीन र्भहन्याांनी अपेभक्षत असलेल्या बैठका
वषम उलटून गेले तरी झालेल्या नाहीत.
राज्यातील सवम भजल््ार्ां ध्ये भजल्हासतरीय व्याघ्र
कक्ष सभर्त्या सिापन करण्यात आल्या आहेत. भजल्हा
पोलीस अधीक्षक (ग्रार्ीर्) याांच्या अध्यक्षतेखालील ्ा
सभर्तीर्ध्ये वन्यजीवाच्ां या भशकारी रोखण्याच्या हेतनू े
र्हाभवतरर्, भसांचन, रे ल्वे अशा सवमच भविागातां ील
अभधकाऱयाांचा सर्ावेश आहे. सवम भविागाांर्ध्ये सर्न्वय
तसेच वन्यजीव गन्ु हे रोखण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी िर
तीन र्भहन्याांनी सभर्तीची बैठक घेतली जार्े अपेभक्षत
आहे. र्ात्र, गेल्या वषमिरापासनू अनेक भजल््ार्ां ध्ये ्ा
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सूत्र – ‘व्याघ्र कक्ष सभर्तीचे गाांिीयम हरपले’,
www.loksatta.com, १७.११.२०२१.

राज्यात वन्यजीव गुन्हे किाची उभारिी; राज्यासाठी
वन्यजीव अपराध क्षनयंत्रि शाखेची वन्यजीव
मंडळाच्या सदस्याची मागिी
वन्यजीवाांच्या भशकारी व त्याांच्या अवयवाांची तसकरी
रोखण्यासाठी के रळच्या धतीवर र्हाराष्ट्रात वन्यजीव
गन्ु ्ाच्ां या तपासासाठी कक्ष उिारला जात आहे.
त्यासोबत राज्यात वन्यजीव गन्ु ्ानां ा प्रभतबांध करण्यासाठी
९
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सवतांत्र वन्यजीव अपराध भनयांत्रर् शाखा असावी, अशी
र्ागर्ी राज्य वन्यजीव र्डां ळाच्या सिसयासह
वन्यजीवप्रेर्ींनी के ली आहे.
र्हाराष्ट्र राज्य वन्यजीव र्ांडळाच्या २०२० च्या
अखेरीस झालेल्या बैठकीत कें द्रीय वन्यजीव गन्ु हे भनयत्रां र्
शाखेच्या धतीवर राज्यातही अशी शाखा सिापन करण्यात
यावी, अशी र्ागर्ी करण्यात आली होती. तत्पवू ी २०१४
र्ध्ये कें द्राने राज्याला राज्यसतरीय अपराध भनयांत्रर् शाखा
सिापन करण्याबाबत सचू ना के ली होती. र्हाराष्ट्रात ही
शाखा सिापन करण्याऐवजी के रळच्या धतीवर अत्याधभु नक
सॉफ्टवेअरचा वापर करून वन्यजीव गन्ु हे कक्ष तयार
करण्यात येत आहे. या सॉफ्टवेअरर्ध्ये सर्ु ारे िहा
वषाांपवू ीची वन्यजीव गन्ु हेगारीची प्रकरर्े अतां िमतू के ली
जार्ार आहेत. वन्यजीव गन्ु ्ात उत्कृ ि कार्भगरी
करर्ाऱया अभधकाऱयाचां ी यासाठी भनवड करण्यात आली
आहे.
र्ात्र, कक्षार्ध्ये कार् करर्ाऱया अभधकाऱयाांना
त्याांचे भनयभर्त कार् करून वन्यजीव गन्ु हे भनयत्रां र् कक्षाचे
कार् करायचे आहे. त्यार्ळ
ु े त्याचा पररर्ार् गन्ु ्ाच्या
तपासावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खेरीज,
न्यायालयीन कार्काज प्रिावी होण्याच्या दृिीने आभर्
कायद्याची कडक अर्ां लबजावर्ी होण्यासाठी पोलीस
खात्याप्रर्ार्े सवतांत्र गन्ु हे शाखा असेल तर कार्ाची
भनभिती होऊन प्रकरर्े त्वररत र्ागी लागतील, असा
र्तप्रवाह जार्काराांर्ध्ये आहे.
वन्यजीव गन्ु हे कक्षाची र्ित तर होर्ारच आहे,
पर् त्याचवेळी वन्यजीव गन्ु हे अपराध भनयत्रां र् शाखा
असेल तर प्रकरर्ाांचा भनकाल जलिगतीने लागेल. त्यार्ळ
ु े
र्हाराष्ट्रातही वन्यजीव गन्ु हे अपराध भनयत्रां र् शाखा
असावी, अशी र्ागर्ी राज्य वन्यजीव र्डां ळाच्या सिसयाने
के ली आहे.

व्याघ्रगिनेदरम्यान वनरिकाचा वाघाच्या हल्ल्यात
मत्ृ य;ू गिनेच्या प्रक्षक्रयेतील त्रटु ी उघड
राष्ट्रीय व्याघ्रगर्नेिरम्यान चांद्रपरू भजल््ातील ताडोबा
अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पात एक र्भहला वनरक्षक वाघाच्या
हल्ल्यात र्ृत्यर्ु ख
ु ी पडली (संबंक्षित वृत्त पान क्र.६). ्ा
घटनेर्ळ
ु े व्याघ्रगर्नेच्या प्रभियेतील त्रटु ी सर्ोर आल्या
आहेत. ्ा घटनेनतां र प्रशासनाने व्याघ्रगर्ना काही
कालावधीसाठी सिभगत करण्याचा भनर्मय घेतला होता.
कतमव्यावर असताना र्ृत्यू झालेल्या वनाभधकारी,
कर्मचाऱयाांना वनशभहिाचा िजाम भिला जातो (र्ात्र पढु ची
कायमवाही के ली जात नाही) आभर् खाते इिेच िाांबते, असे
म्हर्नू ‘इभां डयन फॉरे सट सभव्हमस असोभसएशन’सह अन्य
सांघटनाांनी अशा घटनाांच्या सांििामत शभहिाप्रां भत शासनाच्या
कतमव्याची जार् करून भिली आहे.
िारतात वन भविागात सर्ु ारे ५०,००० क्षेत्रीय
कर्मचारी असनू िररोज सरासरी एक वनकर्मचारी जगां ल
आभर् वन्यजीवाचां ी सरु क्षा करताना, वन्यप्राण्याांसह
सघां षामच्या घटना भकांवा तसकराच्ां या हल्ल्यात र्ृत्यर्ु ख
ु ी
पडतो. ्ा बाबत राष्ट्रीय धोरर् आभर् र्ागमिशमक तत्त्वे तयार
के ली जावीत ्ाकरता ‘इभां डयन फॉरे सट सभव्हमस
असोभसएशन’ने तत्कालीन कें द्रीय पयामवरर्, वन व हवार्ान
बिल र्ांत्री प्रकाश जावडेकर याांना पत्र भिले होते.
वनशभहिाांच्या कुटुांबीयाांना पोलीस खात्याप्रर्ार्े आभिमक
र्ित िेण्याचा प्रसताव सप्टेंबर २०२० र्ध्ये राज्याच्या वन
खात्याच्या प्रधान सभचवाांना पाठवण्यात आला. र्ात्र,
कें द्राकडे भिलेले पत्र आभर् राज्याकडील प्रसताव हे िोन्ही
धळ
ू खात पडले आहेत.
व्याघ्रगर्नेसाठी कर्मचाऱयाांना प्रभशक्षर् भिले
जाते पर् त्या प्रभशक्षर्ात त्याच्ां या सरु क्षेभवषयी जागरूक
के ले जाते का, गर्ना करताना वन्य प्रार्ी अचानक सर्ोर
आल्यास सवत:ची सरु क्षा कशी करायची, सरु क्षेसाठी
गर्नेिरम्यान लागर्ारी साधने या सवम बाबी परु वल्या
जातात का, प्रत्यक्ष गर्नासिळी वररष्ठ अभधकारी जातात
का, असे अनेक प्रश्न या घटनेनतां र भनर्ामर् झाले आहेत.

सूत्र – ‘वन्यजीव गुन्हे कक्षासह अपराध भनयांत्रर् शाखाही
आवश्यक’, www.loksatta.com, ०४.११.२०२१.

महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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जगां लात आभर् भवशेषत: वाघाच्या अभधवासात
भफरताना खाली बसू नये, जोरजोराने बोलत व काठी
आपटत चालावे, एकटेिक
ु टे न जाता घोळक्याने भकांवा
सोबती घेऊन जावे इत्यािी ढोबळ भनयर् आहेत. हे भनयर्
वनाभधकाऱयानां ा प्रभशक्षर् व सेवाकाळात भशकवले
जातात. र्ात्र, व्याघ्रगर्नेच्या पवू मतयारीत ्ा भनयर्ाांचे पनु ि
सर्रर् करून िेर्े हे प्रभशक्षर् िेर्ाऱया अभधकाऱयाांचे कतमव्य
आहे. वेळोवेळी या कर्मचाऱयाांना अभिर्ख
ु करर्े,
अद्ययावत प्रभशक्षर् या सवम बाबीही आवश्यक असतात.
र्ात्र प्रभशक्षर्ाचा िर हा गर्नेिरम्यान के वळ गर्ना कशी
करायची व र्ाभहती कशी िरायची ्ा बाबींवरच अभधक
असतो.
ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पाला िरवषी १५ ते
१६ कोटी रुपयाचां ा र्हसल
ू प्राप्त होतो. त्यातील भकर्ान एक
कोटी रुपये या ‘फ्रांटलाइन सटाफ’च्या सरु क्षेवर नक्कीच खचम
के ले जाऊ शकतात, असे वृत्तात म्हटले आहे. त्यानां ा
घांगु राची काठी, र्ानेला सरु क्षाकवच, हातात टॉचम अशी
सरु क्षेची साधने िेता येऊ शकतात, असे र्त वृत्तात नोंिवले
आहे.

टप्प्यात नवेगाव अियारण्य आभर् भतसऱया टप्प्यात स्ाद्री
व्याघ्र प्रकल्पात वाघानां ा सिलातां ररत करण्यात येर्ार आहे,
अशी र्ाभहती राज्याचे प्रधान र्ख्ु य वनसांरक्षक (वन्यजीव)
सनु ील भलर्ये याांनी भिली.
भलर्ये यानां ी साभां गतले की ब्रम्हपरु ीत सध्या ८० ते
९० वाघ आहेत. त्यातील ६० ते ६५ र्ोठे आभर् २५ ते ३०
बछडे आहेत. या वाघाांवर ‘वाइल्डलाईफ इभन्सटट्यटू ऑफ
इभां डया’ (WII) चे शास्त्रज् लक्ष ठे वनू आहेत. ्ा पवू ी
सररसका व बाांधवगडर्ध्ये पर्ू म वाढ झालेले वाघ
सिलाांतररत करण्यात आले होते. र्हाराष्ट्रात र्ात्र
आईपासनू नक
ु त्याच वेगळ्या झालेल्या वाघाचां े सिलातां र
करण्यात येर्ार आहे.
नागभझऱयात र्ािी वाघ कर्ी आहेत त्यार्ळ
ु े इिे
र्ािी बछड्याांना सोडल्यास त्याांना सहज हद्द प्रसिाभपत
करता येऊ शके ल.
िसु ऱया टप्प्यात नवेगाव अियारण्यात वाघाच्ां या
सिलाांतरासाठी वाघानां ा आवश्यक खाद्य उपलब्ध करून
िेण्यासह त्याांचा अभधवास भवकभसत करण्यात येर्ार आहे.
त्यानतां र भतिे वाघाचां े सिलातां र करण्यात येईल.
भतसऱया टप्प्यात स्ाद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघाचां े
सांवधमन सिलाांतर करण्यात येईल. र्ात्र, हे सिलातां र
आव्हानात्र्क आहे. WII च्या शास्त्रज्ानां ी र्ध्य िारतातील
वाघ भतिे भसिरावर्ार नाहीत, अशी शक्यता व्यक्त के ली
आहे. र्ात्र, र्ध्य िारतातील वाघ िारताच्या
कानाकोपऱयात भसिरावले आहेत. त्यार्ळ
ु े हा प्रयत्न
करण्यास हरकत नाही, असे भलर्ये याांचे र्त आहे. त्यानां ी
साभां गतले की हे सिलातां र करण्यासाठी योजना तयार आहे.
कात्रज आभर् सागरे श्वर इिल्या प्राभर्सांग्रहालयातील भचतळ
चाांिोलीत १६ एकरावरील खल्ु या भपांजऱयात सोडण्यात
येतील. सर्ु ारे वषमिरानतां र भतिे भचतळ आभर् साबां राचां ी
सांख्या वाढली की अभतररक्त भचतळ आभर् साांबर
स्ाद्रीच्या जांगलात सोडण्यात येतील.त्यानतां र ्ा
भठकार्ी नर आभर् र्ािी वाघाचे सिलातां र करण्याचे
भनयोजन आहे.

सत्रू – राखी चव्हार्. ‘व्याघ्र गर्नेतील त्रटु ी उघड; वाघाच्या
हल्ल्यात र्भहला वनरक्षकाच्या र्ृत्युर्ळ
ु े सुरक्षेचा र्द्दु ा
चचेत’, www.loksatta.com, २६.११.२०२१.

क्षवदभाातून वाघांचे राज्यात इतरत्र स्थलांतर
करण्यासाठी वन खात्याचे क्षनयोजन

वाघाच्या सांवधमनासाठी सिलाांतराचा प्रयत्न अभ्यासपर्ू म व
भनयोजनबद्ध पद्धतीने करण्यासाठी वन खात्याचे भनयोजन
झाले असनू पभहल्या टप्प्यात नागभझरा अियारण्य, िसु ऱया
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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िरम्यान, सांशोधकानां ी कनामटकातून वाघ आर्नू
सोडण्याचा सल्ला भिला आहे. र्ात्र, र्हाराष्ट्रात वाघाचां ी
सांख्या र्ोठी आहे आभर् भनयोजनबद्ध पद्धतीने सिलातां र
के ले, तर यश नक्कीच येईल, असा भवश्वास भलर्ये यानां ी
व्यक्त के ला आहे.

सरकारी सांसिेत अनेक वषे कार् के लेल्या लीना भझल्पे-हाते
आभर् ्ा ससां िेचे र्ाजी सचां ालक डॉ. बी. आर. खरबडे
याांनी नागपरु ात या र्ृगया भचन्हाांच्या जतनासाठी कार् सरू
ु
के ले. वन खात्याने उपलब्ध करून भिलेल्या जागेत त्याांनी
आतापयांत वाघ, भबबट, गवे अशा अनेक वन्यजीवाचां ी
र्ृगया भचन्हे वैज्ाभनक प्रभिया करून जतन के ली आहेत.
र्ात्र, परु े शा जागेअिावी त्याांना हे कार् करण्यात अडचर्ी
येत आहेत.
राज्य सरकारने र्हाराष्ट्रात प्रयोगशाळा
उिारण्याला र्ान्यता िेताच प्रािेभशक वन खात्याचे
तत्कालीन उपवनसांरक्षक जी. र्भल्लकाजमनु याांनी
प्रयोगशाळेचा आराखडा तयार करण्यापासनू ते इतर प्रभिया
पार पाडली. र्ाजी प्रधान र्ख्ु य वनसरां क्षक (वन्यजीव)
भनतीन काकोडकर याांनी राज्यातील सवम वनवृत्तानां ा पत्र
पाठवनू त्याांच्याकडे असलेल्या र्ृगया भचन्हाचां ी र्ाभहती
र्ाभगतली. र्ात्र, अजनू ही सार्ाभजक वनीकरर् भविाग
वगळता इतर कुर्ीही ही र्ाभहती भिलेली नाही.
्ा प्रयोगशाळे च्या उिारर्ीसाठी आठ ते िहा
लाख रुपयाचां ा भनधी उपलब्ध आहे. जागा तयार आहे व या
प्रयोगशाळेचा आराखडा िेखील र्जां रू झाला आहे.
वन्यजीवाांच्या र्ृगया भचन्हाांच्या सांििामत वषम
२००४ र्ध्ये एक शासनभनर्मय झाला. त्यानसु ार सरकारी
कायामलये व खासगीरीत्या ज्याांच्याकडे ही र्ृगया भचन्हे
आहेत, त्याांनी र्ालकी प्रर्ार्पत्र घ्यायचे होते. २००६ र्ध्ये
वन्यजीव सांरक्षर् कायद्यात िरुु सती करण्यात आली.
त्यानांतर वन खात्याने र्ालकी प्रर्ार्पत्र भर्ळवले, र्ात्र,
खासगी र्ृगया भचन्हधारकाच्ां या र्ालकी प्रर्ार्पत्राभवषयी
अजनू ही सांभ्रर्ाची भसिती आहे.

सत्रू - ‘वाघाच्या सवां धमन सिलातां रर्ासाठी वन खात्याचे भनयोजन’,
www.loksatta.com, ०२.११.२०२१.

मगृ या क्षचन्हांच्या जतनासाठी राज्यात नागपरू इथे
मंजूर झालेल्या प्रयोगशाळे ची उभारिी लांबिीवर

िारतात सांग्रही असलेली वन्यजीवाांची र्ृगया भचन्हे रॉफीच्या सांवधमनासाठी नागपरू इिे प्रयोगशाळे ची उिारर्ी
होर्े अपेभक्षत आहे. त्यासाठी प्रयोगशाळेचा आराखडा,
जागा आभर् भनधी अशी सगळी तयारी झाली असनू ही
प्रयोगशाळेची प्रत्यक्ष उिारर्ी र्ात्र वनाभधकाऱयाच्ां या
इच्छाशक्तीअिावी लाांबली आहे.
राज्याच्या वन खात्यातील भवभवध भविागार्ां ध्ये
सर्ु ारे िोन ते तीन हजार र्ृगया भचन्हे आहेत. यात
पर्ू ामवसिेतील वाघ, भबबट तसेच कातडी, पांजे आभर् गवे,
हरर्े आिी वन्य प्राण्याचां ी र्ृगया भचन्हे आहेत. िभवष्ट्यातील
भपढ्यानां ा अभ्यास करता यावा ्ा दृिीने आभर् वारसा
म्हर्नू ही ही र्ृगया भचन्हे भटकवनू ठे वण्यासाठी त्याांवर
वैज्ाभनक प्रभिया करर्े आवश्यक आहे. त्यासाठी
प्रयोगशाळेची गरज आहे.
लखनौ इिे असलेल्या ‘नॅशनल रीसचम लॅबोरे टोरी
फॉर कॉन्झवेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपटी’ ्ा िारतातील
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सूत्र – ‘नागपुरातील वन्यजीव ‘रॉफी’ सांवधमन प्रयोगशाळा
अडगळीत’, www.loksatta.com, १२.१०.२०२१.
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राज्यातील पक्षहली वन्यजीव जनुकीय तपासिी
प्रयोगशाळा नागपरु ात

क्षकशोर ररठे यांना ‘महाराष्ट्राची क्षगरीक्षशखरे ’ पुरस्कार
वन्यजीव सांवधमनाच्या क्षेत्रातील गेल्या तीन िशकातां ील
योगिानासाठी भकशोर ररठे याांना ‘र्हाराष्ट्राची भगरीभशखरे ’
परु सकाराने गौरवण्यात येर्ार आहे.
ररठे राज्य वन्यजीव र्ांडळाचे सिसय आहेत.
र्ळ
ू चे सांगर्क अभियांता असलेल्या ररठे याांनी नेचर
कॉन्झवेशन सोसायटी, अर्रावती आभर् सातपडु ा
फाउण्डेशन या सांसिाांची सिापना के ली. ्ा सांसिाांच्या
र्ाध्यर्ातून र्ध्य िारतातील सरां भक्षत क्षेत्रात वन्यजीव
सांवधमन आभर् सांरभक्षत क्षेत्रालगत राहर्ाऱया सर्िु ायाांच्या
कल्यार्ासाठी ररठे कायमरत आहेत.

राज्यातील पभहली वन्यजीव जनक
ु ीय (डीएनए) तपासर्ी
प्रयोगशाळा नागपरु ात उिारण्यात आली आहे.
र्हाराष्ट्रात उघडकीस आलेल्या वाघ आभर्
भबबट्याांसह इतर वन्यजीवाांच्या भशकारीच्या प्रकरर्ाचां ा
तपास करताना त्याच्ां या नर्न्ु याच्ां या जनक
ु ीय चाचर्ीसाठी
राज्याला हैिराबाि आभर् िेहरािनू इिल्या प्रयोगशाळाांवर
अवलांबून राहावे लागत होते. या िोन प्रयोगशाळाांर्ध्ये
वन्यजीवाांच्या नर्न्ु याांच्या जनक
ु ीय तपासर्ीसाठी र्ोठे
शल्ु क र्ोजावे लागते. खेरीज, तपासर्ीसाठी लाांबलचक
प्रतीक्षा यािी असते. त्यार्ळ
ु े अहवाल येईपयांत एक वषामचा
कालावधी िेखील जातो. ्ा काळात हे नर्नु े खराब
होण्याची शक्यता असते. त्यार्ळ
ु े अपेभक्षत पररर्ार्
भर्ळण्याची शक्यता कर्ी होते. र्ात्र, नव्याने उिारण्यात
आलेल्या प्रयोगशाळे र्ळ
ु े या अडचर्ींवर र्ात करता येर्ार
आहे. या प्रयोगशाळे त शेजारच्या राज्याांतील वन्यजीवाांचे
नर्नु े िेखील तपासता येर्ार आहेत.
राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पापां ैकी पाच व्याघ्र
प्रकल्प आभर् अनेक अियारण्ये भवििामत आहेत. वाघाांच्या
सवामभधक सख्ां येर्ळ
ु े भशकारीचे प्रर्ार्ही इिे अभधक आहे.
अशा प्रकरर्ात गन्ु ्ाचां ा शोध लावण्यासाठी वन्य प्राण्याचां ी
जनुकीय चाचर्ी उपयक्त
ु ठरते.

सूत्र - ‘‘Maharashtrachi Girishikhare’ award for
wildlife conservationist Kishor Rithe’,
www.timesofindia.indiatimes.com, १७.१२.२०२१.

पभिर् र्हाराष्ट्र
सातारा क्षजल््ातील कऱहाडमध्ये मुंगसांच्या
के सांपासून बनवलेले रंगकामाचे ब्रश जप्त
सातारा भजल््ातील कऱहाड व र्लकापरु ातील रांगकार्ाच्या
साभहत्याची भविी करर्ाऱया पाच िक
ु ानाांवर वन भविागाने
छापे घालनू र्गांु साच्या के सापां ासनू बनवलेले ब्रश जप्त के ले.
्ा कारवाईत वन भविागाला १७३५ ब्रश भर्ळाले. (पाहा
महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र, खडं १, अंक १, क्र. १).
्ा प्रकरर्ी पाच िक
ु ानिारानां ा अटक करण्यात
आली. उपवनसरां क्षक र्हािेव र्ोभहते याांच्या नेतत्ृ वाखाली
सहाय्यक वनसांरक्षक र्हेश झाांजर्ु े व पिकाने ही कारवाई
के ली.
सत्रू - सभचन भशिां े. ‘कऱहाडला र्गांु साच्या के सापां ासनू बनवलेले
१७३५ ब्रश जप्त’, १५.१२.२०२१.

सूत्र - ‘राज्यातील पभहली वन्यजीव डीएनए तपासर्ी प्रयोगशाळा
नागपुरात’, www.loksatta.com, १९.१०.२०२१.

महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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सांगली क्षजल््ात उसाच्या फडात गवे क्षशरताच
क्षबबट्या बाहेर; सातारा क्षजल््ातील महाबळे श्वर
बाजारपेठेत गवा

गव्याने मुक्काम के ल्यामुळे सांगली बाजार सक्षमती
एक क्षदवस बंद; आक्षथाक व्यवहार ठप्प
सागां ली भजल््ाचे र्ख्ु यालय असलेल्या सागां ली शहरातील
बाजार सभर्तीच्या आवारात गवा र्क्ु कार्ी राभहल्याने
बाजार सभर्ती भडसेंबर अखेरीस एक भिवस बिां ठे वावी
लागली.
साांगली शहरात येण्यापवू ी चार भिवस हा गवा
अांकलखोप, भडग्रज, साांगलीवाडी पररसरात वासतव्यास
होता. तो आयभवमन पल
ु ावरून बाजार सभर्तीच्या आवारात
आला आभर् परतीची वाट सापडली नाही त्यार्ळ
ु े भतिेच
भसिरावला. पररर्ार्ी बाजारपेठ बिां ठे वावी लागली आभर्
त्या भिवशी िहा कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले.
अखेर २० तासाांच्या अिक प्रयत्नानांतर
कोर्तीही इजा न होता बाजार सभर्तीत अडकलेल्या ्ा
गव्याची वन्य अभधवासात र्क्त
ु ता करण्यात वन भविागाला
यश आले.

साांगली भजल््ातील भशराळा शहरासह तालक्ु यात
भबबट्यापाठोपाठ आता गव्याांचा वावर वाढला आहे.
जानेवारीच्या पभहल्या आठवड्यात एका
भिवसात िोन भठकार्ी बारा गवे आढळून आले.
जाांिळे वाडीच्या नाळ व बार्न उगळी पररसरात चार गवे
ग्रार्सिानां ा भिसले. त्या भठकार्ाहून त्यानां ा लोकानां ी
सजु यनगर पररसरात हुसकावले. त्या गव्याांच्या वावराकडे
ग्रार्सि लक्ष ठे वनू असताना गवे उसाच्या फडात घसु ले
आभर् अचानक त्यातनू भबबट्या बाहेर आला.
िागाईवाडी, िाटभशरगाव पररसरातही आठ
गव्याचां ा कळप भिसला. या िोन्ही भठकार्ी वनाभधकाऱयाांनी
िेट िेऊन पाहर्ी के ली.
सातारा भजल््ातील र्हाबळे श्वर शहराच्या र्ख्ु य
बाजारपेठेत गवा आल्याची घटना सर्ोर आली आहे. ३
जानेवारीच्या र्ध्यरात्री एक वाजता वाट चक
ु लेला रानगवा
बाजारपेठेत आला. बस सिानकापासनू ते बाजारपेठेतनू
छत्रपती भशवाजी र्हाराज चौकातनू भखडां ीत आभर् भतिनू
तो जगां लात परतला.

सूत्र – ‘२० तासाांच्या प्रयत्नानांतर साांगलीत गव्याची सुटका’,
www.loksatta.com, ३०.१२.२०२१.

कोल्हापूर शहर व पररसरात गव्यांच्या वाढत्या
फे ऱया; हल्ल्यांमध्ये यवु क ठार व मक्षहला जखमी
कोल्हापरू शहर व अवतीिवतीच्या गावार्ां ध्ये गवे
भिसण्याच्या घटनार्ां ध्ये वाढ होत आहे.
भडसेंबर २०२१च्या भतसऱया आठवड्यात
कोल्हापरू शहराच्या र्ध्यवती िागात िोन गवे भशरले होते;
तर शहरालगतच्या गावाांर्ध्ये पाचसहा गव्याचां ा कळप
भफरताना भिसनू आला होता. पन्हाळा तालक्ु यातील
हरपवडे गावात तीन भिवस भचखलात रुतल्यार्ळ
ु े
अशक्तपर्ाने गव्याचा र्ृत्यू झाला.
ियु ेवाडी इिे २१ वषीय तरुर्ाचा गव्याच्या
हल्ल्यात र्ृत्यू झाला; तर सोन्याची भशरोळी ्ा गावात
गव्याच्या हल्ल्यात ४५ वषीय र्भहला गिां ीर जखर्ी झाली.
र्ात्र, वेळीच वैद्यभकय उपचार भर्ळाल्याने भतचा जीव
वाचला.

सूत्र – ‘गवे घसु ले उसात; भबबट्या आला बाहेर!’,
www.esakal.com, ०५.०१.२०२२.
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क्लेर्टें बेन, र्ख्ु य वनसांरक्षक (प्रािेभशक), याांनी
साभां गतले की ऊस, र्का या भपकाक
ां डे गवे आकभषमत होतात.
राधानगरी, िाजीपरू , बोरबेत, भवशाळगड, आबां ा,
गगनबावडा, ििू रगड, आजरा ्ा िागाांतील जांगलात गवे
आहेत. ही जगां ले सलग नसल्यार्ळ
ु े ्ा प्रिेशात िटकांती
करताना गवे साहभजकच जांगलाबाहेर गावे, शेताांर्ध्ये
येतात. हे लक्षात घेऊन वन भविाग जांगलालगतच्या पडीक
जभर्नींवर खास गव्याांसाठीच उपयक्त
ु खाद्यभपके
लावण्याच्या बेतात आहे.

व्याघ्रगर्नेला राज्यात १५ जानेवारी पासनू
सरुु वात झाली. यात वाघ व तृर्िक्षक प्राण्याचां ी गर्ना
करण्यात आली. तेव्हा िेकर, साबां र याांच्या खार्ाखर्ु ाांसह
वाघ व भबबट्याची भवष्ठाही भर्ळाली आहे. गवे व हत्तीच्या
पाऊलखर्ु ा भर्ळाल्या आहेत.

सूत्र – राहूल गायकवाड व सांिीप भिघे. ‘Kolhapur: As bison
count rises, more animals stray near cities, say
experts’, www.timesofindia.indiatimes.com,
१९.१२.२०२१.

कमलापूर वनपररिेत्रातील हत्ी गुजरातेत
पाठवण्याच्या क्षनिायाला स्थाक्षनकांचा क्षवरोध

सत्रू – ‘आजरा पररसरात वाघाचे अभसतत्व’, www.esakal.com,
२०.०१.२०२२.

भवििम

गडभचरोली भजल््ातील भसरोंचा वन भविागातां गमत
कर्लापरू वनपररक्षेत्रातील शासकीय हत्ती छावर्ीतील हत्ती
गजु रातर्धील जार्नगर इिल्या खासगी प्राभर्सांग्रहालयात
पाठवण्याच्या भनर्मयाभवरोधात कायिेतज् असीर् सरोिे
आभर् बोधी रार्टेके यानां ी कें द्रीय पयामवरर्, वन आभर्
हवार्ान बिल र्ांत्रालयाला कायिेशीर नोटीस पाठवली
आहे.
गडभचरोली भजल््ातील हत्तींना ररलायन्स
कांपनीच्या गजु रातर्ध्ये असलेल्या खासगी कें द्रात
पाठवण्यात येत आहे. हे हत्तींचे सिलातां रर्
प्राभर्हक्काभां वरोधात
असनू
सिाभनकाांच्या
उपजीभवके वरसद्ध
ु ा गिा आर्र्ारे आहे. या सांििामत सात
भिवसातां सर्ाधानकारक उत्तर न आल्यास व सिलातां र
िाांबवण्यासाठी र्त्रां ालयाने हालचाल न के ल्यास उच्च
न्यायालयात याभचका िाखल करण्यात येईल, असे ्ा
नोटीशीत म्हटले आहे.
अनेक वषाांपासनू कर्लापरू , पातानील या
भठकार्ी हत्तींचे वासतव्य आहे. ्ा िागातां पर्ू मपर्े रर्लेल्या
हत्तींना खासगी सांग्रहालयात पाठवल्यार्ळ
ु े त्याांना र्ानभसक
त्रासाला सार्ोरे जावे लागू शकते. सांभवधानातील अनुच्छे ि
२१ नसु ार प्राण्यानां ासद्ध
ु ा चागां ले आभर् सन्र्ानाने जीवन
जगण्याचा अभधकार आहे. या अभधकाराचां े उल्लांघन
रोखण्यासाठी हे सिलाांतर रद्द करून हत्तींच्या िेखिालीसाठी

कोल्हापूर क्षजल््ातील आजरा तालुक्यात
व्याघ्रगिनेदरम्यान आढळल्या वाघाच्या
अक्षस्तत्त्वाच्या खुिा

अभखल िारतीय व्याघ्र गर्नेच्या अांभतर् टप्प्यात कोल्हापरू
भजल््ातील आजरा तालक्ु यात जगां ल पररसरात वाघाच्या
अभसतत्त्वाच्या खर्ु ा भर्ळाल्या आहेत.
आजरा तालक्ु यात सर्ु ारे १७,००० हेक्टरवर
जांगल पसरलेले आहे. हे जांगल भसांधिु गू म भजल््ातील
सावांतवाडी तालक्ु यातील आांबोली इिे असलेल्या
जगां लाशी सल
ां ग्न आहे. या प्रिेशात भबबटे, असवल, साबां र,
िेकर, हत्ती आिी प्रार्ी आहेत.
आजरा तालक्ु यात वाघाचे िशमन पवू ी झाल्याचे व
गेल्या तीन वषाांत जगां ल पररसरात बैलानां ा ठार करण्याच्या
घटना घडल्याचे वृत्तात नर्िू के ले आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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त्या भठकार्ी ररक्त असलेली पिे िरावी, अशी र्ागर्ी
नोभटशीत के ली आहे. बचाव कें द्र भकांवा प्राभर्सग्रां हालयात
अनाि, भिव्यागां प्राण्याांना ठे वले जाते. कर्लापरू इिले हत्ती
सदृु ढ आहेत. अशा प्राण्याांना जगां लातून बभां िसत, बनावट
भठकार्ी घेऊन जार्े हा प्राण्याचां ा छळ आहे, ्ाकडे सरोिे
व रार्टेके याांनी लक्ष वेधले आहे.
कर्लापरू इिल्या हत्तींची प्रकृ ती सतत भबघडत
असते, त्याांना साांिाळायला योग्य कर्मचारीवगम नाही, हत्ती
प्रभशभक्षत नाहीत अशी कारर्े िेऊन सिलाांतर करण्यात येत
आहे. पर्, ्ा सर्सयाांवर सिलाांतर हा उपाय नाही. भवभवध
कायिे व भनयर्ावलीत शासकीय हत्ती छावर्ीच्या
व्यवसिापनासाठी भनयर् भिले आहेत. प्रत्येक छावर्ीत
र्ाहूत, प्रभशक्षक, वैद्यकीय अभधकारी असर्े आवश्यक
आहे. परांतु ररक्त असलेली पिे न िरता सिलातां रर् करर्े
चक
ु ीचे आहे, असे नोभटशीत म्हटले आहे.

र्ांजु ारकांु डी, भससरु या गावालगतच्या १८०० हेक्टर क्षेत्रात
साधारर् २०-२१ हत्तींचा कळप आहे. आतापयांत एक
लाख रुपयापां ेक्षा अभधक नुकसानिरपाई वन खात्याने
शेतकऱयाांना भिली आहे. हत्तीर्ळ
ु े कोर्तेही नुकसान होऊ
नये यासाठी भजल्हा व पोलीस प्रशासन वन खात्याला
सहकायम करत आहेत. सवयांचभलत कॅ र्ेरे व ड्रोनचा वापर
करून हत्तींच्या हालचालीवर लक्ष ठे वले जात आहे.
िीघमकालीन उपायाांसाठी नजीकच्या जांगलात
पाण्याचे स्रोत तयार करर्े, भवभवध रोपाांची लागवड करर्े,
गावार्ध्ये प्रािभर्क बचाव पिक तयार करर्े आिी
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गेल्या िोन र्भहन्याांपासनू
हत्तींनी हा अभधवास सवीकारल्याने तो सरु भक्षत ठे वण्याच्या
दृिीने लागर्ाऱया खचामसाठी गडभचरोली उपवनसरां क्षकानां ी
१.४ कोटी रुपयाांचा प्रसताव शासनाला सािर के ला आहे.
गोंभिया व गडभचरोली भजल््ातां ील िरे कसा,
राजोली, भटपागड, िार्रागड हे िाग हत्तीचा अभधवास
म्हर्नू उपयक्त
ु ठरू शकतात, असे जार्काराांचे म्हर्र्े
आहे. गेल्या िोन वषाांपासनू भजल््ाच्या सीर्ेत कधी िोन
तर कधी तीन हत्ती येत आहेत, पर् शेकडो वषाांनतां र
भवििामत एवढ्या र्ोठ्या सांख्येने हत्ती आले आहेत.

सूत्र - ‘हत्तींची लढाई आता न्यायालयात’, www.esakal.com,
१८.०१.२०२२.

गडक्षचरोली क्षजल््ात ओक्षदशातनू आला
हत्ींचा कळप

सूत्र - राजेश रार्पूरकर. ‘शेकडो वषाांनांतर भवििामत रानटी हत्तीचा
र्क्ु कार्’, www.esakal.com, २२.१२.२०२१.

उमरेड शहरात वाघाचे दात व नखांसह
पाच जिांना अटक
ओभिशातनू िरकटलेला सर्ु ारे २३ हत्तींचा कळप
छत्तीसगडर्ागे ऑक्टोबर २०२१ र्ध्ये गडभचरोली
भजल््ात आला. त्यानतां र हा कळप भडसेंबरच्या िसु ऱया
आठवड्यात चद्रां परू भजल््ाच्या सीर्ेवर आला आभर्
आता वन खात्याच्या सर्न्वय आभर् व्यवसिापनार्ळ
ु े हे
हत्ती गडभचरोलीत भसिरावले आहेत.
ओभिशातून आलेल्या हत्तींनी सरुु वातीला
भपकाचां े नुकसान के ले. र्ात्र, त्यानतां र कोर्तीही अनुभचत
घटना घडली नाही. िभक्षर् धानोरा पररक्षेत्रात कन्हारटोला,
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

नागपरू वन भविागाने २३ नोव्हेंबर रोजी के लेल्या कारवाईत
वाघाचे िात आभर् नखाांसह पाच आरोपींना अटक करण्यात
आली.
१६
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उर्रे ड बस सिानकाजवळ २३ नोव्हेंबरला
वाघाच्या िाताचां ी भविी होर्ार असल्याची र्ाभहती नागपरू
वन भविागाला भर्ळाली. या र्ाभहतीच्या आधारे िभक्षर्
उर्रे ड वनपररक्षेत्राच्या पिकाने सापळा रचनू तीन
आरोपींना अटक के ली. त्याच्ां या चौकशीतनू आर्खी काही
नावे सर्ोर आल्यानांतर र्ेळघाट सायबर गन्ु हे भविागाच्या
र्ितीने अजनू िोन आरोपींना अटक करण्यात आली. हे सवम
आरोपी चांद्रपरू भजल््ातील नागिीड तालक्ु यातील आहेत.
्ा आरोपींभवरुद्ध वन्यजीव सांरक्षर् कायद्याांतगमत वन गन्ु हा
नोंिवण्यात आला आहे.
आरोपींर्ध्ये सांयक्त
ु वन व्यवसिापन सभर्तीच्या
अध्यक्षाचा सर्ावेश आहे.

प्रिर् आढळली आहेत, अशी र्ाभहती या र्ोभहर्ेची
सरुु वात करर्ारी सवयसां ेवी ससां िा ‘स्ाद्री भनसगम भर्त्र’च्या
प्रभतभनधीने भिली. हवार्ानातील बिल, हा यार्ागील एक
प्रर्ख
ु घटक असल्याचे भनरीक्षर् सांसिेने नोंिवले.
राजापरू तालक्ु यातील वेत्ये इिे ऑभलव्ह ररडले
कासवाची ६१ अांडी जानेवारीच्या पभहल्या आठवड्यात
आढळून आली. ्ा वषीचे तालक्ु यातील हे पभहले घरटे
ठरले आहे. त्यापाठोपाठ र्ाडबन इिल्या भकनाऱयावरही
ऑभलव्ह ररडले कासवाची १०५ अांडी सापडली आहेत.
रत्नाभगरी तालक्ु यात गावखडी इिे गेली काही वषे
ही कासवे भवर्ीच्या हगां ार्ात येतात. पर् यांिा इिे अजनू
कासवे आली नसल्याचे सिाभनक कासवभर्त्राांनी साांभगतले.

सूत्र – ‘वाघाचे िात, नखाांसह पाच आरोपींना अटक’,
www.loksatta.com, २५.११.२०२१.

सूत्र – ‘कोकर् भकनाऱयावरील कासवाांच्या भवर्ीचा हगां ार् लाांबला;
बिलत्या हवार्ानाचा पररर्ार्’, www.loksatta.com,
०७.०१.२०२२.

कोकर्
कोकि क्षकनारपट्टीवर येिाऱया सागरी कासवांचा
क्षविीचा हगं ाम यंदा लांबला
िरवषी भहवाळ्याच्या सरुु वातीला कोकर् भकनारपट्टीवर
भवर्ीसाठी येर्ाऱया ऑभलव्ह ररडले कासवाचां ा भवर्ीचा
हगां ार् यिां ा बिलत्या हवार्ानार्ळ
ु े लाबां ला असल्याचे
भनरीक्षर् सिाभनक वन्यजीव सांरक्षकाांनी नोंिवले आहे.
भहवाळ्याच्या
सरुु वातीला
र्ांडर्गड
तालक्ु यातील वेळाससह रत्नाभगरी भजल््ातील १८
भठकार्ी ऑभलव्ह ररडले कासवे िरवषी येऊन अांडी
घालतात. वेळासच्या भकनाऱयावर २००२ पासनू
कासवाच्ां या सवां धमनाचे कार् चालू आहे. भपल्ले बाहेर
पडण्याच्या काळात वेळासर्ध्ये पयमटकाांसाठी ‘कासव
र्होत्सव’ आयोभजत के ला जातो.
२०१६-१७ पयांत साधारर्त: िरवषी ऑक्टोबरनोव्हेंबरपासनू इिे ही कासवे भवर्ीसाठी येतात. र्ात्र, गेल्या
चार-पाच वषाांपासनू हा हगां ार् उभशरा सरू
ु होत आहे. या
वषी तर तब्बल िोन र्भहने उभशरा, १९ भडसेंबर, २९
भडसेंबर, ३१ भडसेंबर व २ जानेवारी रोजी कासवाचां ी घरटी
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

वेळास इथे ऑक्षलव्ह ररडले कासवाचे उपग्रह अंकन;
पक्षिम क्षकनारपट्टीवर प्रथमच
रत्नाभगरी भजल््ातील वेळास इिे ऑभलव्ह ररडले
कासवाच्या र्ािीला यशसवीररत्या उपग्रह अांकन करण्यात
आले. िारताच्या पभिर् भकनाऱयावरील ऑभलव्ह ररडले
सर्द्रु ी कासवाचे हे अशा प्रकारचे पभहलेच अांकन आहे.
्ापवू ी ऑभलव्ह ररडले सर्द्रु ी कासवानां ा िारताच्या पवू म
भकनाऱयावर अांकन के ले आहे.
र्हाराष्ट्राच्या भकनाऱयावर अांडी घालण्यासाठी
येर्ाऱया ऑभलव्ह ररडले सर्द्रु ी कासवाच्ां या सिलातां राचा
अभ्यास करण्यासाठीचा सांशोधन प्रकल्प र्हाराष्ट्र वन
१७
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भविागाच्या काांिळवन कक्षाने ‘वाइल्डलाइफ इभन्सटट्यटू
ऑफ इभां डया’कडे सोपवला आहे. उपग्रह अक
ां नाच्या
सहाय्याने कासवाच्या सिानाांचे सांकेत उपग्रहार्ाफम त
सांशोधकाांना भर्ळतील. ्ा प्रकल्पाचा खचम सर्ु ारे
९,८७,००० रुपये आहे. प्रकल्पातां गमत पाच ऑभलव्ह ररडले
कासवाांना उपग्रह अांकन के ले जार्ार आहे, त्यापैकी पभहले
र्ांडर्गड तालक्ु यातील वेळासर्ध्ये के ले. त्यानतां र ्ा
कासवाला परत सर्द्रु ात सोडले.
्ा कासवाला ‘प्रिर्ा’ असे नाव िेण्यात आले
आहे, कारर् ते र्हाराष्ट्रात आभर् िारताच्या पभिर्
भकनाऱयावरही उपग्रह अांकन के लेले पभहले कासव आहे.

रायगड भजल््ात गेल्या काही वषाांत खवलेर्ाांजर
तसकरीची अनेक प्रकरर्े सर्ोर आली आहेत. गेल्या वषी
श्रीवधमन, र्रुु ड, अभलबाग, र्हाड, खोपोली, सधु ागड पाली,
कजमत, पनवेल आिी िागातां ून खवलेर्ाांजर तसकरीची
प्रकरर्े उघडकीस आली.
आांतरराष्ट्रीय बाजारात खवलेर्ाांजराला चाांगली
भकांर्त भर्ळते. त्यार्ळ
ु े या प्राण्याच्या तसकरीत र्ोठी वाढ
झाल्याचे भिसनू येत आहे.
‘भससके प’ या सवयांसेवी सांसिेचे अध्यक्ष प्रेर्सागर
भर्स्त्री याांनी साांभगतले की खवलेर्ाजां राच्या तसकरीचे वाढते
प्रर्ार् लक्षात घेऊन व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज
आहे. खवलेर्ाांजराचे अभसतत्त्व असलेले क्षेत्र सांरभक्षत
करर्े, वन्यजीव कायद्यातां गमत अभधसचू ीतील वन्यजीवाच्ां या
तसकरीबाबत कारवाईचे भनयर् आर्खी कडक करर्े,
सिाभनक भनसगमप्रर्े ी सांसिा गावातील वन सभर्ती आिींच्या
र्ाध्यर्ातनू गावागावातां नू जनजागृती अभियान राबवर्े
अशा काही उपाययोजना करता येतील.

सूत्र - ‘सर्द्रु ी कासव सांवधमनाच्या क्षेत्रात र्हाराष्ट्राला आगळां वेगळां
यश; भनभर्त्त ठरलां ‘प्रिर्ा’ कासव’’,
www.loksatta.com, २५.०१.२०२२.

सूत्र - हषमि कशाळकर. ‘तसकरीर्ळ
ु े खवलेर्ाांजराचे अभसतत्त्व
धोक्यात’, www.loksatta.com, १४.०१.२०२२.

र्ार्सू -भबबट्या
चार मक्षहन्यांत १८० क्षकमी प्रवास करून क्षबबट्या
जुन्नर वनपररिेत्रात परतला

कोकिात खवलेमाज
ं राच्या तस्करीत वाढ
तसकरीर्ळ
ु े कोकर्ात खवलेर्ाांजर (पँगोलीन) या िर्ु ीळ
प्राण्याचे अभसतत्त्व धोक्यात आले आहे. गेल्या काही वषाांत
कोकर्ात खवलेर्ाांजराच्या तसकरीच्या अनेक घटना सर्ोर
आल्या आहेत.
र्हाड इिल्या टोळजवळ खवलेर्ाजां राची
तसकरी करर्ारे र्हाड तालक्ु यातील भतघे व सातारा
तालक्ु यातील िोघे अशा एकूर् पाच जर्ाांना रो्ाच्या वन
भविागाने पकडले. त्याच्ां याकडून खवलेर्ाजां र आभर्
रानडुकराचे सळ
ु े , तीन वाहने व इतर साभहत्य जप्त करण्यात
आले आहे.
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

ऑक्टोबर २०२१ पासनू अांबरनाि आभर् कल्यार्
तालक्ु याच्या वेशीवर असलेल्या जगां ल पररसरात वावरर्ारा
आभर् अनेकिा र्ानवी वसतीत भशरर्ारा भबबट्या अखेर
जन्ु नर वनपररक्षेत्रात परतला.
ऑक्टोबर र्भहन्यात पभहल्याांिा या भबबट्याने
कल्यार् तालक्ु यातील एका वसतीवर पाळीव प्राण्याचां ी
भशकार के ली होती. त्यानांतर सलग तीन र्भहने तो भवभवध
भठकार्ी भिसनू आला. जन्ु नर वनपररक्षेत्रातील
अभ्यासकाांनी या भबबट्याला रे भडओ कॉलर लावली आहे.
त्यार्ळ
ु े त्याचा ठावभठकार्ा कळत होता. नुकताच या
भबबट्याने जन्ु नर वनपररक्षेत्रात प्रवेश के ल्याची र्ाभहती वन
१८
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र्ार्सू -भबबट्या सांघषम सांभक्षप्त वृत्त
क्षजल्हा

तालुका

अहर्िनगर

राहुरी

ठार्े

-

नागपरू

नारखेड

सातारा

कऱहाड

घटना
श्रीरार्परु ात भबबट्याच्या हल्ल्यात एका वनकर्मचाऱयाचा
र्ृत्यू; अन्य सात जखर्ी
घोडबांिर टोलनाक्याजवळ र्ृत भबबट्या आढळला
बानोर भनयतक्षेत्रात िडीपवनी बानोर रसत्यालगत र्ृत
भबबट्या आढळला; भशकार झाल्याची शक्यता
तालक्ु यात भठकभठकार्ी भबबट्याचे चार लहान र्ल
ु ावां र
हल्ले; पैकी एका घटनेतील र्ल
ु ाचा र्ृत्यू

ई-सकाळ,
०८.१२.२०२१
लोकर्त, १९.०१.२०२२
लोकसत्ता,
०६.१०.२०२१
ई-सकाळ,
२४.०१.२०२२
ई-सकाळ,
भकरपे इिे ५ वषीय र्ल
ु ावर हल्ला करर्ारा भबबट्या जेरबिां
२६.०१.२०२२
ई-सकाळ,
वाठार इिे वाहनाच्या धडके त भबबट्या ठार
२६.१२.२०२१

भविागाच्या वररष्ठ अभधकाऱयानां ी भिली आहे. त्यार्ळ
ु े ठार्े
भजल््ातील अांबरनाि, कल्यार् या तालक्ु यातील
ग्रार्सिाांनी सटु के चा भनश्वास सोडला आहे.
अांबरनाि तालक्ु याच्या वेशीवर असलेल्या तीन
झाडी पररसरातील जांगलात चरण्यासाठी गेलेल्या एका
वासराची भशकार या भबबट्याने के ली होती. त्यानतां र
कल्यार् आभर् अांबरनाि तालक्ु याांतील जािां ळ
ू , वसत,
शेलवली, भिसोळ या गावाांच्या वेशीवर आभर् जगां ल
क्षेत्राच्या जवळ असलेल्या वसत्यार्ां ध्ये भबबट्याने पाळीव
प्राण्याचां ी भशकार के ली. ग्रार्ीर् िागात फे रफटका
र्ारर्ाऱया या भबबट्याने काही भिवसापां वू ी अांबरनाि
शहरात असलेल्या आयधु भनर्ामर् ससां िेच्या पररसरातही
फे रफटका र्ारला होता. अांबरनाि जवळच्या जाांिळ
ू
इिल्या जलशद्ध
ु ीकरर् कें द्रात, कल्यार् अहर्िनगर राष्ट्रीय
र्हार्ागामवर रायते िागात तर बिलापरू शहराच्या र्ाजां ली
पररसरात हा भबबट्या भफरला होता. उल्हासनगर
शहराजवळ असलेल्या सोंग्याची वाडी पररसरातही
भबबट्याला पाभहल्याचे सिाभनकानां ी साांभगतले होते.
पशधु नाची होर्ारी भशकार आभर् ग्रार्सिाांर्ध्ये
िीतीचे वातावरर् यार्ळ
ु े जािां ळ
ू , वसत, शेलवली या
ग्रार्पांचायतींनी ग्रार्सिेर्ध्ये ठराव करत या भबबट्याला
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सूत्र

सरां भक्षत वनक्षेत्रात सिलातां ररत करण्याची र्ागर्ी के ली
होती. त्यावर वन भविागाकडून प्रभियाही सरू
ु होती.
िरम्यान, १३ जानेवारी नतां र या भबबट्याचा
कल्यार् आभर् अांबरनाि तालक्ु यातील वावर कर्ी
झाल्याचे भिसनू आले. १४ जानेवारी नतां र ्ा भबबट्याने
जन्ु नर वनपररक्षेत्रात प्रवेश के ल्याचे सपि झाले.
सप्टेंबर र्भहन्यात जन्ु नर वनक्षेत्रात रे भडओ कॉलर
लावनू सोडण्यात आलेल्या भबबट्याने गेल्या तीन र्भहन्यात
सर्ु ारे १८० भकर्ी अतां र प्रवास के ला. २० ऑक्टोबर
२०२१ ते १४ जानेवारी २०२२ या काळात उल्हासनगर ते
बिलापरू या वनक्षेत्राच्या ५८ चौरस भकर्ी पररसरात
भबबट्याने वासतव्य के ले. या प्रवासात त्याने काळू, उल्हास
या नद्या अनेकिा ओलाांडल्या. कल्यार् अहर्िनगर राष्ट्रीय
र्हार्ागम आभर् भटटवाळा िागातून जार्ारे रे ल्वे रूळही या
भबबट्याने ओलाडां ल्याचे सर्ोर आले आहे. त्याच्या या
वावरार्ळ
ु े अनेक बाबी सर्ोर आल्याची र्ाभहती
‘वाइल्डलाईफ इभन्सटट्यटू ऑफ इभां डया’च्या सांशोधकाांनी
भिली.
सत्रू – सागर नरे कर. ‘भबबट्याची घरवापसी! अबां रनाि,
बिलापूरकराांना भिलासा; ‘तो’ भबबट्या जुन्नरला परतला’,
www.loksatta.com, २७.०१.२०२२.

१९

जानेवारी २०२२ (ि.८)

भारतातील पाच पिी प्रजातींच्या
IUCN रेड क्षलस्टमधील धोक्याच्या श्रेिींत बदल

राष्ट्रीय बातम्या
सरं क्षित िेत्रात प्रकल्प उभारिीसाठी
क्षनक्षित शुल्क आकारिी नाही

भफन्न्स वीवर आभर् लेसर फ्लॉरीकन ्ा पक्षयाांच्या
अभसतत्त्वाला असलेल्या धोक्याची तीव्रता वाढली आहे.
‘इटां रनॅशनल यभु नअन फॉर कॉन्झवेशन ऑफ नेचर’
(IUCN) च्या भवभवध प्रजातींच्या अभसतत्त्वाला असलेल्या
धोक्याची तीव्रता िशमवर्ाऱया ‘रे ड भलसट’ नावाने
ओळखल्या जार्ाऱया यािीत हे भनिशमनास आले आहे. ्ा
यािीत जगिरातील २७ पक्षी प्रजातींच्या धोक्याच्या
श्रेर्ींर्ध्ये बिल झाला आहे. त्यार्ध्ये िारतात
आढळर्ाऱया पाच प्रजातींचा सर्ावेश आहे.
भफन्न्स वीवर पक्षयाचा सर्ावेश रेड भलसटर्ध्ये
‘वल्नरे बल’ श्रेर्ीत होता. तो आता ‘एन्डेजडम’ श्रेर्ीत
करण्यात आला आहे. लेसर फ्लॉरीकन हा पक्षी ‘एन्डेजडम’
श्रेर्ीतनू ‘भिभटकली एन्डेजडम’ श्रेर्ीत आला आहे. ्ा
िोन्ही प्रजाती गवताळ अभधवासात आढळर्ाऱया असनू
असे गवताळ अभधवास नाहीसे होत असल्यार्ळ
ु े धोक्यात
आल्या आहेत.
भफन्न्स वीवर प्रजातीचे ५०० पेक्षा कर्ी पक्षी
िारतात उरले असनू ते प्रार्ख्ु याने तेराईच्या गवताळ
प्रिेशात व त्यापाठोपाठ उत्तराखडां , उत्तर प्रिेशचा पभिर्
िाग आभर् असर्र्धील काही भठकार्ी आढळतात. ्ा
प्रजातीला असलेला धोका लक्षात घेऊन भतच्या रे ड
भलसटर्धील श्रेर्ीबिलासाठी ‘बॉम्बे नॅचरल भहसरी
सोसायटी’ (BNHS) ही सवयांसेवी सांसिा गेली चार वषे
प्रयत्नशील होती. सांसिेतील पक्षीतज् रजत िागमव याांनी
साांभगतले की श्रेर्ीबिलार्ळ
ु े ती वाचवण्यासाठी र्ित
होईल, अशी आशा आहे. भफन्न्स वीवरचे बभां िवासात
प्रजनन शक्य करण्याचा BNHS चा र्ानस आहे. ्ा
प्रयोगाला येत्या एभप्रल र्भहन्यात सरुु वात होईल, अशी
अपेक्षा आहे.
भनकोबार-इभम्परीअल भपजन, ग्रीन इभम्परीअल
भपजन आभर् र्ाउण्टन हॉक ईगल हे तीन पक्षी धोका

सरां भक्षत क्षेत्रात आभर् सांवेिनशील पयामवरर् क्षेत्रात येर्ाऱया
प्रकल्पाचां ा त्या त्या क्षेत्रावर होर्ारा प्रिाव कर्ी
करण्यासाठी भनभित शल्ु क वसल
ू करण्याऐवजी प्रकल्पाच्या
प्रसतावाची भशफारस करताना प्रिाव शर्न उपाय आभर्
सांबांभधत खचम भनधामररत करण्याचा भनर्मय राष्ट्रीय वन्यजीव
र्डां ळाने घेतला आहे.
सांरभक्षत क्षेत्र आभर् पयामवरर् सांवेिनशील क्षेत्रात
येर्ाऱया प्रकल्पार्ां ळ
ु े त्यावर होर्ाऱया पररर्ार्ावर प्रिाव
शर्न उपाययोजना आखण्यासाठी प्रकल्पाच्या प्रर्ाभर्त
खचामच्या िोन टक्के भनधी त्या प्रकल्पाांकडून वसल
ू के ले
जाऊ शकतात (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड २
अक
ं ४ क्र. ७), अशी भशफारस राष्ट्रीय वन्यजीव र्डां ळाच्या
सिायी सभर्तीने ऑगसट २०२१ र्ध्ये झालेल्या बैठकीत
के ली होती. त्यानतां र २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या
र्ांडळाच्या बैठकीत सांरभक्षत क्षेत्र आभर् सांवेिनशील
पयामवरर् क्षेत्रातील प्रकल्पाचां े पररर्ार् कर्ी करण्यासाठी
के ल्या जार्ाऱया उपाययोजना हा प्रकल्प प्रसतावाचाच एक
िाग असावा, असा भनर्मय घेण्यात आला. उपाययोजनाांशी
सांबांभधत खचम भनधामररत करण्यासाठी पयामवरर् र्त्रां ालय राज्य
आभर् कें द्रशाभसत प्रिेशानां ा सल्लागार नेर्नू िेईल, असेही
सिायी सभर्तीने साांभगतले.
सूत्र – ‘सांरभक्षत, पयामवरर् सांवेिनशील क्षेत्रात येर्ाऱया प्रकल्पाांवर
भनभित शल्ु क नाही’, www.loksatta.com,
१८.१०.२०२१.

महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १
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नसलेल्या – ‘लीसट कन्सन्डम’ श्रेर्ीत होते; ते आता ‘नीअर
थ्रेटण्ड’ श्रेर्ीत आले आहेत.

महाराष्ट्रासह अन्य सहा राज्यांच्या वन क्षवभागांत
सामील होिार १४ प्रक्षशक्षित कुत्रे

सत्रू - सिां ीप राय. ‘Finn's weaver now uplisted as
‘endangered’ bird in IUCN updated list, 4 other
birds of India in status reshuffle’,
www.timesofindia.indiatimes.com, १०.१२.२०२१.

वषा २०२१ मध्ये पक्षहल्या दहा मक्षहन्यांत
देशात १०२ वाघांचा मृत्यू

वन्यजीव गन्ु ्ाचां ा तपास करण्यासाठी आवश्यक प्रभशक्षर्
भिलेले १४ कुत्रे आभर् त्यानां ा हाताळण्यासाठी २८ व्यक्तींचा
र्हाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कनामटक, ओभिशा, उत्तर प्रिेश,
गजु रात आभर् तभर्ळनाडू या राज्याच्ां या वन भविागातां
सर्ावेश के ला जार्ार आहे. हरयार्ातील पचां कुला इिल्या
इडां ो-भतबेटन सीर्ा पोलीस बलाच्या छावर्ीत असलेल्या
प्रािभर्क प्रभशक्षर् कें द्रात या कुत्रयाचां े सात र्भहन्याचां े
प्रभशक्षर् पर्ू म झाल्यानांतर त्याांना वेगवेगळ्या राज्यार्ां ध्ये
पाठवण्यात येर्ार आहे.
वषम २००८ पासनू र्हाराष्ट्र वन भविागाला १०
प्रभशभक्षत कुत्रे भर्ळाले आहेत. या खेपल
े ा र्हाराष्ट्रातील
अर्रावती, गोंभिया आभर् पाढां रकवडा वन भविागानां ा
प्रत्येकी एक असे तीन कुत्रे भिले जार्ार आहेत. छत्तीसगड,
कनामटक, ओभिशा या राज्याांना प्रत्येकी िोन, उत्तर प्रिेश,
गजु रात आभर् तभर्ळनाडू या राज्यानां ा प्रत्येक एक; तर
उवमररत िोन कुत्रे रे ल्वे सरु क्षा बलात सर्ाभवि के ले जार्ार
आहेत. गेल्या वषी प्रिर्च रे ल्वेर्ागामने होर्ाऱया वन्यजीव
तसकरीला आळा घालण्यासाठी िोन कुत्रयाचां ा रे ल्वे सरु क्षा
बलात सर्ावेश करण्यात आला.
‘रॅभफक – इभां डया’ आभर् ‘वल्डम-वाइड फांड फॉर
नेचर – इभां डया’ ्ा िोन ससां िानां ी एकत्र येऊन २००८ पासनू
वन्यजीव गन्ु ्ाांच्या तपासाला र्ित म्हर्नू प्रभशभक्षत कुत्रे
िेण्याचा उपिर् सरू
ु के ला. तेव्हापासनू आजवर ८८
कुत्रयानां ा प्रभशक्षर् िेण्यात आले आहे.

ऑक्टोबर २०२१ पयांत िेशात १०२ वाघाांचा र्ृत्यू झाला.
त्यातील नऊ वाघाचां ी भशकार झाली आहे. हद्द प्रसिाभपत
करण्यासाठी सांघषम व वीजेचा धक्का लागर्े ही
व्याघ्रर्ृत्यचू ी अन्य कारर्े आहेत.
सवामभधक र्ृत्यू र्ध्य प्रिेशात व त्यापाठोपाठ
र्हाराष्ट्रात झाले आहेत. २०२० या वषामत १०६ वाघाांचा
र्ृत्यू झाला होता. यांिा ५२ टक्के व्याघ्रर्ृत्यू म्हर्जे १०२
पैकी ५३ र्ृत्यू हे व्याघ्र प्रकल्प व अभतसांरभक्षत िागात झाले
आहेत. यात भशकारीच्या घटनाचां ािेखील सर्ावेश आहे.
वषा २०२१ मधील राज्यक्षनहाय व्याघ्रमृत्यू
राज्य
२०२१ जाने. ते ऑक्टो. व्याघ्रर्ृत्यू
र्ध्य प्रिेश
३२
र्हाराष्ट्र
२०
कनामटक
१५
उत्तर प्रिेश
९
के रळ
६

गेल्या पाच वषाांत देशात झालेले व्याघ्रमृत्यू
वषम
िेशातील व्याघ्रर्ृत्यू
२०१७
११६
२०१८
१०२
२०१९
९५
२०२०
१०६
२०२१ जाने. ते ऑक्टो.
१०२
सूत्र – पांकज र्ोहरीर. ‘धक्कािायक! गर्ावले १०२ वाघ, ‘ही’
आहेत कारर्े’, maharashtratimes.com,
२५.१०.२०२१.

महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सत्रू – भवजय भपजां रकर. ‘Soon, 14 new sniffers to join
India’s wildlife dog force’,
www.timesofindia.indiatimes.com, २३.११.२०२१.
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वन्यजीव संरिि कायद्यातील प्रस्ताक्षवत बदलांना
तज्ांचा आिेप

कोर्त्याही प्राण्याला ‘उपद्रवकारक’ जाहीर करण्याची
र्ोकळीक कें द्र सरकारला िेण्यात येर्ार आहे. एखािी
प्रजाती उपद्रवकारक म्हर्नू जाहीर झाली की भतला
कायद्याने भर्ळर्ारे सरां क्षर् काढून घेतले जाते व भतच्या
सख्ां येवर भनयत्रां र् ठे वण्यासाठी भतच्या व्यापाराची वा भतला
ठार करण्याची र्िु ाही भिली जाते. त्यार्ळ
ु े हा प्रसताभवत
बिल र्ान्य झाला तर अभधसचू ी १ वगळता इतर
अभधसचू ींर्धील प्रजातींचे, जसे की सराइप्ड हाइना,
अांिर्ान वाइल्ड भपग, इभां डयन फॉक्स, बेंगाल फॉक्स, जांगल
कॅ ट, एभशयाभटक जॅकल या अभधसचू ी २ र्धील प्रजातींसह
इतरही प्रजातींना कायद्याने असलेले सरां क्षर् काढून घेतले
जाण्याला वाव भर्ळे ल.

वन्यजीव सांरक्षर् कायिा १९७२ र्ध्ये कें द्रीय पयामवरर्, वन
आभर् हवार्ान बिल र्त्रां ालयाने प्रसताभवत के लेल्या काही
सधु ारर्ाांना तज्ाांनी आक्षेप िशमवला आहे.
वन्यजीव सांरक्षर् कायिा सधु ारर्ा भवधेयक
२०२१ सांसिेच्या भहवाळी अभधवेशनात सिागृहातां
र्ाांडण्यात आले आभर् सांसिीय सिायी सभर्तीकडे
पाठवण्यात आले. भवधेयकाच्या र्सद्यु ातील काही
तरतुिींबाबत ‘नेचर कॉन्झवेशन फाउण्डेशन’ आभर् ‘लीगल
इभनभशएभटव फॉर फॉरे सट एण्ड एन्वॉयन्र्ेंट’ या सांसिाांर्धील
तज्ानां ी आक्षेप नोंिवले आहेत.
भवधेयकाच्या र्सद्यु ात राज्य वन्यजीव
र्ांडळाांतगमत सिायी सभर्ती सिापन करून ्ा सभर्तीला
र्डां ळाच्या जबाबिाऱयाबां रोबर हक्क व अभधकारही द्यावेत,
अशी तरतूि आहे. ्ा तरतुिीर्ळ
ु े राज्य वन्यजीव
र्ांडळाांकडून प्रसताभवत प्रकल्पाचां ी के ली जार्ारी छाननी,
परीक्षर् परु े से कठोरपर्े होर्ार नाही, असे तज्ानां ी म्हटले
आहे. अशा प्रकारचा अनिु व राष्ट्रीय वन्यजीव
र्ांडळाबाबत येत आहेच, असे भनरीक्षर् त्याांनी नोंिवले
आहे. पतां प्रधानाच्ां या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय वन्यजीव
र्ांडळाच्या सिायी सभर्तीची बैठक वषम २००४ पासनू
झालेली नाही, ्ाकडे जार्कारानां ी लक्ष वेधले आहे.
वन्यजीव सरां क्षर् कायद्याच्या ४३ व्या कलर्ात
सचु वलेल्या सधु ारर्ेर्ळ
ु े हत्तींच्या खरे िीभविीला कायद्याने
प्रभतबांध करता येर्ार नाही, ्ाकडे तज्ाांनी लक्ष वेधले आहे.
उपऱया (इनवेभझव) प्रजातींचा कायद्यात सर्ावेश
करण्याबाबत सधु ारर्ा भवधेयकात नर्िू के ले आहे. र्ात्र,
त्याबद्दल परु े शी सपिता नाही. ्ा सिां िामत वैज्ाभनक आभर्
पारिशमक पद्धत असर्े गरजेचे असल्याचे तज्ानां ी म्हटले
आहे.
भवधेयकाच्या र्सद्यु ात कायद्याच्या ६२ व्या
कलर्ात बिल सचु वण्यात आला आहे. ्ा बिलानुसार
कायद्यातील अभधसचू ी १ र्धील प्रजाती वगळता इतर
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सूत्र – ररचा शर्ाम. ‘Draft amendments in Wild Life
Protection Act face flak from experts’,
www.newindianexpress.com, १९.०१.२०२२.
भवश्व र्ोहन. ‘Experts flag loopholes in proposed
amendment in Wildlife Protection Act, saying it
will allow’, timesofindia.indiatimes.com,
११.०१.२०२२.

भारतात क्षचत्े आिण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पातून
क्षनधीची तरतूद
वषम २०२१-२२ ते २०२५-२६ या काळात िभक्षर्
आभफ्रका, नाभर्भबयासह इतर आभफ्रकी िेशार्ां धनू १२ ते
१४ भचत्ते िारतात आर्ले जातील. याकरता त्या िेशाश
ां ी
सल्लार्सलत सरू
ु असनू कें द्र सरकारने व्याघ्र प्रकल्पासाठी
िेत असलेल्या भनधीतनू जवळपास ३९ कोटी रुपये िेर्ार
असल्याचे जाहीर के ले आहे. कें द्रीय पयामवरर्, वन आभर्
हवार्ान बिल, राज्य र्त्रां ी अभश्वनी कुर्ार चौबे याांनी
जानेवारीच्या पभहल्या आठवड्यात लोकसिेत ही र्ाभहती
भिली.
सूत्र – ‘आभफ्रकी िेशातून िारतात भचत्ते आर्ण्यासाठी
सल्लार्सलत बैठका जारी- व्याघ्र प्रकल्पातून ३८.७० कोटी
रुपयाांची तरतूि’, पत्र सूचना कायामलय, िारत सरकार,
०७.०२.२०२२.
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Three distinctive books from the PA Update stable
The set of 3 available for a special discounted price of Rs. 1000

Get a comprehensive view of conservation and protected area management issues from across India

News, information and perspective collated from 25 years of publishing the
Protected Area Update

1) Conservation Kaleidoscope: People, Protected Areas and Wildlife in
Contemporary India, 2021, 450 pp, 140 line-drawings., Price: 650
2) The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra: News and
Information from the Protected Area Update 1996-2015, 2019. 250 pp, 100 linedrawings, Price: Rs. 400
3) The State of Wildlife in North-East India 1996-2011: A compilation of news from
the Protected Area Update, 2013, 330 pp, 100 line-drawings, Price: Rs. 300
For more details and to order copies, pls write to psekhsaria@gmail.com
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थोडक्यात पि महत्त्वाचे...
चतरु आभर् टाचर्ी – भसांधिु गु म भजल््ातील भवभवधता
पृथ्वीवर चतरु ाचे अस्तित्त्व साधारणपणे २५० लक्ष
वर्ाांपवू ीपासनू असल्याचे अभ्यासकाांचे मि आहे. प्राचीन
कलाकृ तींमध्येही ्ा चिरु ाचां ा उल्लेख अनेकदा झालेला
भिसिो. चतरु आस्ण टाचणी या दोघानां ा प्राण्याच्ां या
वगीकरर्ात ‘ओडोनाटा’ या गणाि समास्वष्ट के ले आहे.
चतरु ाला ‘ड्रॅगनफ्लाय’ िर टाचणीला ‘डॅमसलफ्लाय’
म्हटले जािे.
स्मलनानांिर चिुराची मादी पाण्याि स्कांवा
पाणवनतपिींवर अांडी घालिे. नराच्या शरीराचा रांग मादीला
आकस्र्िि करण्यासाठी मदि करिो. चिरु ाांमध्ये मेंदल
ू ा
रांगाची मास्हिी देणाऱ्या ‘ओपस्सन’ जनुकाचां ी सांख्या
माणसापां क्ष
े ा जाति असिे, म्हर्नू चतरु तयाच्ां या
आजबू ाजल
ू ा होणाऱ्या सक्ष्ू म हालचाली पटकन ओळखू
शकिाि. एका अभ्यासात असे लक्षाि आले आहे की वाघ,
स्सहां ासारख्या प्राण्याचां ी भक्षय पकडण्याची क्षमिा ही
५०टक्के असते िर चिुराांची ९५ टक्क्याांपेक्षा जाति असिे.
चिरु ाांच्या या वैस्शष्टटयाांसोबिच िे पयािवरर्ाचा समिोल
राखण्याि महत्त्वाची भस्ू मका बजाविाि. स्पकाला लागणारी
कीड स्कांवा डेंग्यसू ारखे रोग पसरवणाऱ्या डासाांच्या
अळयाांना स्नयांत्रणाि ठे वण्याचे महतवाचे काम चतरु
करिाि. स्शवाय वािावरणाि होणाऱ्या सक्ष्ू म बदलाचां े िे
उत्तम स्नदेशक मानले जािाि.
जगाि आजवर चतरु आस्ण टाचणीच्या स्मळून
६००० प्रजािींचा शोध लागला आहे. तयापैकी भारिाि
साधारणपणे ५००, महाराष्ट्राि १८० पेक्षा अस्धक; िर
भसधां िु गु म स्जल्याि जवळपास १०५ प्रजािी स्दसनू येतात.
२०१९-२० या वषामत भसांधिु गु म भजल््ात चिुराच्या दोन
नव्या प्रजािींचा शोध लागला. ‘सेररयास्ियॉन
क्रोमोथोरॅ क्स’ (स्सधां िु गु म माशि डाटि) आस्ण ‘ब्रॅस्डनोपाया
कोंकणेस्ससस’ (कोकण रॉकडटवेलर) या िोन नव्या प्रजाती
डॉ. दत्तप्रसाद सावांि आस्ण शिां नू जोशी याांनी ओळखल्या.
तयापाठोपाठ डॉ. योगेश कोळी याच्ां यासह र्ी के लेल्या
महाराष्ट्र सरं क्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक १

सश
ां ोधनाि गेल्या वर्िभराि आम्हाला चिरु ाच्या जवळपास
नऊ प्रजािी महाराष्ट्रात पस्हल्यादां ाच भिसनू आल्या आहेि.
्ा प्रजातींची ्ापवू ी महाराष्ट्राि अस्धकृ ि नोंद नव्हिी.
यापैकी ‘अॅस्िओनेस्मस के रलेस्ससस’ (के रळ डाटिलटे ),
‘गायनाकासथा खास्सयाका’ आस्ण दोडामागि तालक्ु यातील
भर्ररभसटका सवॉम्प इथे सापडलेली ‘मेल्यानोसयरू ा
बायस्लस्नयाटा’ ही टाचणी ्ाांच्या बाबतचे सांशोधन ‘जनिल
ऑफ थ्रेटण्ड टॅक्सा’ सांशोधनपभत्रके त प्रकास्शि झाले आहे.
आांबोलीसह
स्सांधदु गु ि
भजल््ाच्या
कानाकोपऱ्याि आढळणारे स्वसतीणि सडे, पाणथळ जभर्नी,
सयाद्रीतून उगम पावणाऱ्या पस्िमवास्हनी नद्याचां ा पररसर,
भािशेिी व लगिचे ओहोळ हे या प्रजािींचा महत्त्वाचा
अस्धवास आहेि. स्सांधदु गु ि स्जल्याि असे समृद्ध अस्धवास
असनू ही नकळि स्कांवा अशास्त्रीय स्वकासापोटी
स्जल्यािील बराचसा नैसस्गिक अस्धवास धोक्याि आला
आहे. स्नसगामतील असनसाखळ्यार्ां ध्ये वाघासारखे प्राणी
स्जिके महत्त्वाचे आहेि स्ििके च महत्त्वाचे कीटकही
आहेि. िेव्हा तयाचां े जीवनचि आस्ण तयाच्ां यामधील
वैस्वध्य याबद्दल अस्धकास्धक सांशोधन झाल्यास
स्सांधदु गु ाििील हेच वैस्शष्टटयपणू ि अस्धवास आस्ण
चिरु ामां धील ही भवभवधता अबास्धि ठे वण्यासाठी नक्कीच
मदि होईल.
- अिय दळवी
asdalvi25@gmail.com

(लेखक चतुराांभवषयी भसांधिु गु म भजल््ात अभ्यास करतात.)
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