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तं ान आिण सवंधन 

तं ानातील गतीमळेु िनसगातील जैिवक, अजैिवक 

घटकांिवषयीची चंड मािहती माणसाला िमळवता येऊ 

लागली आह.े तुत अंकात अशा िकमान तीन 

घटनांिवषयीचे वृ ांकन आले आह;े उप हामाफत 

िमळाले या मािहती या आधारे भारता या ३३.६% 

िकना याची सात यान े धपू होत अस याच े िदसनू आले 

आह;े भारतातील ‘इिंडयन पिेन सलुर वु फ’ अथात 

लांड यांची सं या व लांड यांसाठी यो य, उपल ध 

अिधवासाचा माव िकती आह े ह े शोध याकरता 

तं ानाचा उपयोग झाला आह;े आिण महारा ा या 

िकना यावर वीणीसाठी येणा या समु ी कासवां या 

थलांतराचा अ यास कर यासाठी उप हाधा रत 

तं ानाचा वापर केला जात आह.े ा ित ही करणांम य े

तं ानाची मदत घते यामळेु एरवी िमळवता आली नसती 

अशी मािहती माणसाला िमळाली आह.े 

तं ान हाताशी अस यान ेआता व य ा याची 

गणना क न याची जवळजवळ नमेक  सं या िनि त 

सांगता येण े श य झाले आह.े वाघ, िसहं, ह ी, िबबटे, 

समु ी कासवे अशा मोठ्या ा यांसह इतर लहानसहान 

उभयचर, सरपटणारे ाणी, थािनक व थलांतरीत प ी 

ांचीही गणना करता येते. िविवध गटातील ा यां या 

हालचाल चा दीघकाळ आिण हजारो िकलोमीटर 

अंतरापयतसु ा मागोवा घणे े श य झाले आह;े उदा. 

ऑिलव रडले कासवे िकंवा अमरू फा कन नामक 

प या या थलांतरा या मागाचा अ यास. ठरािवक 

कार या अिधवासाची उपल धता, या ीच े े  शोधनू 

काढता येऊ लागल ेआह.े तं ानाचा वापर क न एखादा 

ाणी नमेका कुठून कुठे चालला आहे ह े अचूक सांगता 

येते. एका संरि त े ापासनू दसु या संरि त े ापयत 

चालत जाणा या वाघांबाबत वृ ाकंन ‘महारा  संरि त 

े  वाताप ा’त अधनूमधनू येत असते. 

ते हा, माणसाकडे व यजीवांिवषयी भरपरू 

मािहती आह.े तरीदेखील, िनसग अ यासक, 

संशोधकां या मते आप याकडे असलेली मािहती – 

केवळ वाघािवषयीचीच न ह;े तर एकूणच िनसगािवषयीची 

– परेुशी नाही. आणखी अ यास, संशोधनातून मािहती 

गोळा करण े गरजेचे आह.े हे खरेच. कारण, नैसिगक 

ि या ि ल , गुंतागुतंी या असतात; एका िठकाणी 

एखादी जाती अशी वागली हणनू ती दसु या िठकाणी 

तशीच वागत असले, अस े खा ीन े सांगता यते नाही. 

व यजीव संवधनासाठी सव  सार याच उपाययोजना लाग ू

होत नाहीत. यामळेु आणखी अ यास-संशोधनाची गरज 

आह.े पण याबरोबरच,  असा आह े क  हाती 

आले या मािहतीचा हणनू संवधनासाठी आपण कसा 

उपयोग क न घतेो?  

एक कडे समु ी कासवा या वीणीसाठी 

िकना यावर परतनू ये या या सवयीचा परुावा िमळाला 

हणनू आपण आनंदनू जातो. मा , याचवेळी, भारतीय 

िकना या या होत असले या रणाचा समु ी कासवां या 

सवयीवर भाव पडणार आह,े ह ेआपण ल ात घतेो का? 

लांड यांचीही गणना झाली ािवषयी समाधान वाटून 

घेताना ा ा या या अि त वाला असलेला धोकाही 

वाघा या अि त वाला असले या धो याइतकाच गंभीर 

आह,े ह ेआपण ल ात घेतो का?  

सवात मह वाचे हणजे, व य ा यांबाबत 

िनमाण झाले या जवळपास येक सम येचे मळू माणसूच 

– मग तो अ यासक, संशोधक, अिधकारी िकंवा िन वळ 

सामा य माणसू असो – आह,े ह े आपण ल ात घतेले 

आह ेका?  

कुतूहलशमनासाठी िव ान-तं ानात गती 

साधनू ाचंी उ रे िमळवण ेहा मनु य वभाव आह.े मा , 

संवधनासाठी वापरले तरीही तं ानाची पयावरणीय 

िकंमत मोजावी लागतेच. ते हा याआधारे मािहती 

िमळवताना, संवधन खरोखरीच होते आह े का हा  

आपण ल ात घतेो का?  

सपंादक य 
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िटपे र अभयार य 

िशकारीसाठी लावले या जाळीमुळे माच मिह यात 

जखमी वाघाचा िटपे रात सचंार 

िटपे र अभयार यात व य ा याचंी िशकार कर या या 

हतेून े लावले या तारां या जाळीत एक वाघ अडकला. 

या वाघाने जाळी तोडून वतःची सटुका क न घेतली, 

मा  या य नात ग यात जाळीची तार अडक यामळेु हा 

वाघ जखमी झा याच ेवृ  आह.े  

अभयार यात जखमी अव थेत िफरत 

असले या वाघा या ग यातील तार काढून या यावर 

उपचार कर यासाठी अमरावती इथले बचाव पथक 

य नशील होते, अस े वृ ात नमदू केले आह.े २५ माच 

पवू  आठ िदवस एका पयटकाने जखमी वाघाला पािहले 

होते व िटपे र या वनािधका यांना याबाबत मािहती 

िदली होती. अभयार यात लावले या एका वयंचिलत 

कॅमे याम येही हा वाघ िदसनू आला. िटपे रातील 

पाटणबोरी वनप र े ातील एदलापरू व िपलखान 

वन े ांत ा वाघाचा वावर अस याच ेिदसनू आले आह.े 

मा , ततु अंक छापखा यात जाईपयत ाबाबतच े

अिधक वृ  हाती आले नाही. 

ा पवू  िटपे रम ये १७ माच २०१९ रोजी तार 

ग यात अडकले या टी-४ ा जखमी वािघणीला 

उपचारासाठी जेरबंद कर या या य नात ितचा मृ य ू

झाला; मा  राजक य दबावामुळे ा घटनेची चौकशी 

थंडब यातच रािह याचे वृ ात नमूद केले आह.े 
सू  –  ‘िटपे र अभयार यातील वाघा या ग यात  

          अडकला िशकारीचा फास’,  

          www.lokmat.com, २५.०३.२०२२. 
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ताडोबा अधंारी या  क प 

ताडोबा अधंारी या  क पात वापरासाठी 

िवशेष सरु ार क वाहन 

वाघ पकड यासाठीची चिलत प त हणजे वाघाला 

िविश  बाणा ारे (डाट) इजंे शन मा न बेशु  करण.े मा  

वाघ आ मक झाला िकंवा तो जर अडचण या जागेवर 

असले तर याला ‘डाट’ मारता येत नाही. ही अडचण 

ल ात घऊेन तयार केलेले िवशेष सरु ार क वाहन माच 

मिह या या सु वातीला ताडोबा अधंारी या  क पाकडे 

ह तांत रत कर यात आले. 

‘इिंडयन ए स ेस’ समहूाच े अ य -संचालक 

िववेक गोएंका आिण िझटा गोएंका यांनी १५ लाख पय े

िकमतीच ेहे वाहन भेट क पाला िदले असनू नागपरुातील 

‘ ी ऑटो र टोअरर’चे संचालक ीश देवधर यांनी ह े

वाहन तयार केले आह.े या वाहनात ३६०० सीसीच े

हणजे अ य सामा य वाहनांपे ा जा त मतेचे इिंजन 

बसव यात आले असनू वाहन उंचही आह.े यामळेु 

िचखल, पाणथळ जागा अशा अडचणी या मागातून ह े

वाहन सहज माग काढू शकते. वाहनात ज अस यामळेु 

इजंे शने, औषधे ठेवण ेश य आह.े ह े वाहन जंगलातील 

दगुम भागात, कुठ याही ऋततू काम क  शकेल. 
सू  – ‘ताडोबा अंधारी या  क पात िवशेष सरु ा  

         र क वाहन; व य ा यां या बेशु ीची ि या  

         आता सलुभ’, www.loksatta.com,   

         ०५.०३.२०२२.  
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अंधारी अभयार या या े  िव ताराला 

रा य व यजीव मंडळाची मंजुरी 

ताडोबा अंधारी या  क पातील अंधारी अभयार याचा 

े  िव तार कर यास व हे े  गाभा े ात समािव  

कर यास रा य व यजीव मंडळाने मा यता िदली आह.े 

िव तारीकरणाचा ताव रा ीय या  संवधन ािधकरण 

- NTCAकडे सादर कर यात यणेार आह.े तावाला 

मजंरुी िमळा यानंतर कारवा गावा या पनुवसनाचा ताव 

क  शासनाकडे सादर कर यात यईेल. पालकमं ी िवजय 

वडे ीवार यांनी ही मािहती िदली. 

ताडोबा अंधारी या  क पात या  सफारी व 

व यजीव बचाव क  े िनमाण करावी, या  क पातंगत 

येणा या वनिवभागा या कायालयासाठी ताडोबा भवनाच े

बांधकाम कराव,े रानतळोधी, कोळसा व कारवा या 

गावांचे पनुवसन कराव,े माणसू व व यजीव सघंष कमी 

कर याकरता शेतक यांना सौर कंुपण मंजूर करावे, बफर 

े ाम य े उंचाव न जाणा या वािह यां ारे वीजपरुवठा 

केला जावा, या  क पातील संवेदनशील पयावरण 

े ाचा िवकास आराखडा मंजरू करावा, तसेच या  

क प पयटन िवकास आराखड्यास मा यता ा  

अस याने या क पासाठी िनधी उपल ध क न ावा, 

अशा माग या पालकमं यांनी बैठक त के या. 

यावर मु यमं ी उ व ठाकरे यांनी सांिगतल े

क  चं परू शहरालगत या  सफारी आिण व यजीव 

बचाव क  िनिमत या तािवत कर यात आले या 

क पाच े प रपणू िनयोजन कराव.े बचाव क ाला मजंरुी 

िमळालेली आह;े ाला जोडूनच या  सफारी 

कर याचेही तािवत आह.े ा दो ही क पाच े प रपणू 

िनयोजन कर यात येऊन अमंलबजावणीचा कालब  

काय म िनि त करावा. 
सू  – ‘ताडोबा क पाचा होणार कायापालट’,  

         maharashtratimes.com, ०५.०२.२०२२. 

 

ताडोबा अधंारीतील रेिडओ कॉलर लावले या 

वाघाचा मृ य ू

 
ताडोबा अंधारी या  क पात रेिडओ कॉलर लावलेला 

समुारे साडेचार वष वयाचा टी १६१ नर वाघ कारवा 

रज या वनखंड मांक २९० मधील आंबेउतारा ना यात 

मतृाव थेत आढळून आला. ही घटना ३० माच रोजी 

सकाळी आठ वाजता या समुारास उघडक स आली.  

ग याभोवती झाले या जखममेळेु वाघाचा मृ य ूझा याच े

वृ ात नमदू केले आह.े  

या वाघा या ग यातील रेिडओ कॉलर 

काढ यासाठी वनिवभागाकडून २०१९ पासनू य न सु  

होते. परंत ु यात यश आले नाही. फे वुारी २०२२ म य े

िमळाले या छायािच ात वाघा या ग याभोवती जखम 

िदसनू आली होती. ते हापासनू याचा शोध सु  होता. 

दर यान, शोध पथकाला याचा मतृदहे ना यात 

आढळला. ग याभोवती या जखमेमुळेच याचा मृ य ू

झा याचे शविव छेदना या ाथिमक िन कषाव न 

सांिगतले जात आह.े वाघाचे अंतगत अवयव पढुील 

तपासणीसाठी पाठव यात आले आहते. 
सू  – रव  जनुारकर. ‘ताडोबात टी १६१ वाघाचा मृ य’ू,  

         www.loksatta.com, ३०.०३.२०२२. 
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ताडोबा अंधारी लगत फे ुवारी मिह यात 

माणूस-वाघ सघंष ती , वीज क ात एक वाघ जेरबंद 

 
ताडोबा अंधारी या  क पा या अवतीभवती 

असले या प रसरात फे वुारी मिह यात सलग माणसू-व य 

ाणी सघंषा या घटना घड या. कोसंबी इथे १८ फे वुारी 

रोजी सं याकाळी शेतात काम करत असताना एक मिहला 

वाघा या ह यात ठार झाली. चं परू महाऔि णक वीज 

क ा या प रसरातून १६ फे वुारीला एका कामगाराला 

वाघाने उचलून नलेे. यापाठोपाठ १७ फे वुारीला 

क ासमोर असले या दगुापरू नरेी इथ या आिदवासी 

आ म शाळे या प रसरातनू अ पवयीन मलुाला व य 

ा यान ेउचलून नेले. मा , हा व य ाणी वाघ होता क  

िबबट्या याची खातरजमा झाललेी नाही. 

वीज क ा या प रसरात व अवतीभवती तीनचार 

वाघ, काही िबबटे आिण अ वलांचा वावर आह.े १५ 

फे वुारी रोजी क ाजवळच काही लोकांना एक वाघ 

िदसला होता व यामळेु ा प रसरात घबराट पसरली 

होती.  

महाऔि णक वीज क ाचे े फळ समुारे ११२ 

चौ. िकमी. असनू गे या पाच-सहा वषापासनू इथे वाघाच े

वा त य आह.े याआधी या प रसरात मोठ्या सं येन े

िबबटे होते. २६ ऑग ट २०२० ला क ातील िनवासी 

प रसरात आई आिण ितची पाच वषाची मलुगी िफरत 

  एि ल २०२२ ( .९) 

असताना मलुीला िबबट्याने उचलून नलेे. यानंतर दोन 

िडसबर २०२१ ला वाघाने एका य ला जखमी केले. 

वीज क ा या प रसरात य-ेजा करणा या 

नाग रकां या दचुाक चा वाघ, िबबट्यान े पाठलाग 

के या या घटना घड या आहते. अशा घटना 

टाळ याकरता वन खा यान े उपाययोजना कर याकरता 

िदले या अनेक सचूनांची अजनूही अमंलबजावणी 

झालेली नाही. यात ामु याने कोयना गेट ते योग भवन 

चौक र या या दतुफा तसेच योग भवन चौक ते गॅस 

गोदाम प रसर-नवीन सीआयएसएफ वसाहत 

प रसरातपयत एकूण अंदाजे ३५०० मीटरच े चेनिलंक 

कंुपण कर यास सचुव यात आले होते. याकरता िनधीची 

तरतूद होईपयत सौर ऊजचा वापर क न कंुपण 

उभार याचा पयाय दे यात आला होता. मा , ा सचूनचेी 

अंमलबजावणी अ ाप झालेली नाही. परंत,ु वन िवभाग 

सिमतीन े ठरवनू िद यानुसार र ते तयार कर यात आले 

असनू क  प रसरात १० वनमजरू तैनात के याचे वृ ात 

नमदू केल ेआह.े 

 रा याचे ऊजा मं ी ाज  तनपरेु यानंी 

चं परू या िज हािधका यांना वीज क , वन िवभाग, 

पोलीस आिण शहर आयु ाचंी एकि त बैठक घेऊन ा 

करणी तोडगा काढ याची सचूना केली होती. यानुसार 

१७ फे वुारी रोजी मु य वन सरं कां या कायालयात 

बैठक चे आयोजन कर यात आले होते. 

यानंतर वीज क ातील एका वाघाला वन 

िवभागान े २१ फे वुारी रोजी जेरबंद केले. रा ी ९.३० 

वाजता या समुारास ऊजानगरातील य ू एफ गाळा इथे 

चं परू वीज क  िवशेष पथक आिण वन िवभागाची संयु  

मोहीम सु  असताना ा पथकांना वाघ िदसला. याला 

दु न इजंे शन मा न बेशु  कर यात आले व मग 

पकडल.े थािनक आिण राजक य प ां या ने यांकडून 

दबाव वाढ याने वाघाला तडकाफडक  रातोरात जेरबंद 

कर यात आले. मा , व य ा याला रा ी जरेबंद 

के याबाबत व यजीव ेम नी आ पे घेतला आह.े 
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संयु  मोहीम सु  असतानाच आणखी एक 

वाघ सचं मांक ८ व ९ प रसरात िदसनू आला. यामळेु 

वाघ व िबबट्याला जेरबंद करा, या मागणीसाठी दगुापरू, 

ऊजानगरवासीयांनी २२ तारखेला कडकडीत बंद पाळला 

आिण िज हािधकारी कायालयावर मोचा काढला. 

दगुापरू, नेरी व इतर प रसरातील िबबट्यांना 

पकड याकरता िपंज यांची सं या वाढवनू ग त सु ा 

वाढिवणार अस याच ेवन िवभागाने प  केले. ा दो ही 

े ातं अिधकृत कमीत कमी दोन चौ या दऊेन यात २४ 

तास कमचारी ठेव याची मागणी वन िवभागाने मंजरू 

केली.  

वीज क ातून जेरबंद कर यात आले या 

वाघाला नैसिगक अिधवास ा, अशी मागणी रा य 

व यजीव स लागार मंडळाच े सद य बंडू धोतरे यांनी 

रा याच े धान मु य वनसरं क (व यजीव) सनुील िलमय े

यां याकडे केली आह.े या वाघांचा माणसाशी संबंिधत 

घटनेत सहभाग नाही, अशा वाघानंा नैसिगक अिधवासात 

सोड याच ेिनयोजन करावे, अस े यांनी हटले आह.े 

 
सू  – ‘Maharashtra Thermal Power Station  

         Worker Killed In Tiger Attack’,  

         www.ndtv.com, १७.०२.२०२२. 

        ‘चं परू: व य ा याने १६ वष य मलुाला उचलून  

        ने यान ेवन खा यात खळबळ’,  

        www.loksatta.com, १८.०२.२०२२. 

       ‘चं परू वीज क  प रसरातील व य ाणी सचंार  

       धोकादायक वळणावर’, www.loksatta.com,    

      १८.०२.२०२२.  

     ‘व यजीवां या ह यांनी चं परूम ये दहशत’,   

      maharashtratimes.com, १९.०२.२०२२. 

     ‘आणखी तीन वाघांना पकड यासाठी पथक तैनात’,  

      www.loksatta.com, २३.०२.२०२२. 

     ‘चं परू महाऔि णक क ात ४ वाघांची दहशत,  

     कामगाराचा बळी घणेा या प ेदार नराला पकड यात  

     वन िवभागाला यश’, www.loksatta.com,  

     २१.०२.२०२२. 

ताडोबा अधंारी नजीक जमावामुळे िबथरले या 

वाघा या पळून जा या या य नात दोघे जखमी 

चं परू िज ात ताडोबा अंधारी नजीक असले या 

ग डिपंपरी तालु यात शतेात आले या वाघाला पाहायला 

आले या जमावातील दोघ,े वाघ पळून जा या या 

य नात असताना, या या ह यात जखमी झाले. १४ 

एि ल रोजी ही घटना घडली. 

धाबा वन े ातील वेजागाव आिण आव  

गावांदर यान शतेात िशकार केले या गरुाचे मांस 

खाणा या वाघाला पाह यासाठी लोकांनी गद  केली व 

यातील काह नी वाघावर दगडफेकही केली. यामळेु 

बावचळून पळ काढ या या य नात असले या 

वाघाकडून जमावातील दोघे जखमी झाले. प रणामी ा 

वाघाला पकड यासाठी वन िवभागावरील दबाव वाढला 

आह.े थािनक ाम थ व लोक ितिनध या दबावामळेु 

वाघाला बेशु  क न जेरबंद कर यासाठी वन िवभागान े

पथक नमेले आह.े 

फॉरे ट डेवलपमट कॉप रेशन ऑफ 

महारा ा या जंगल े ात वावरणारा हा वाघ घटनपेवू  

१० िदवसांपासनू शेतांम य े वावरताना िदसत होता. 

घटना थळाजवळ याने दोन हश ची िशकार केली होती 

व ितथ या ना याजवळ उंच गवतात या ओढून ने या 
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हो या. िशकार खा यासाठी वाघ १४ एि ल या सकाळी 

ना याजवळ परतला ते हा ाम थांनी याला पािहले 

आिण वाघाभोवती जमाव गोळा झाला. उपि थत 

वनािधका याने ाम थांना गद  कर यापासनू व 

दगडफेक पासनू परावृ  कर याचे य न केल.े तरीही, 

जमावान ेऐकले नाही व प रणामी िबथरले या वाघाने पळ 

काढ या या य नात दोघांना जखमी केल.े जखम ना 

वनािधका यांनी चं परुातील शासक य णालयात 

उपचारांसाठी दाखल केल.े  

चं परूचे मु य वन संर क काश लोणकर 

यांनी घटनेची गंभीर दखल घऊेन वाघाला बेशु  क न 

पकड यासाठी व र ाचंी परवानगी मािगत याच ेसांिगतले. 

वाघ गावांम ये िश  नय े ा ीन ेवाघा या हालचाल वर 

ल  ठेव यासाठी वन िवभागाने आठ वयंचिलत कॅमरेे 

लावले आहते. तसचे, एका पथकाची नमेणकू केली आह.े 

वाघ जेरबंद क न जंगलात रवाना होईपयत ह ेपथक स या 

वाघाचा वावर असले या प रसरातच मु काम करणार 

आह.े 
सू  – मजहर अली.‘Tiger charges at Chanda  

         mob, injures two; capturing order  

         issued’, timesofindia.indiatimes.com, 

        १५.०४.२०२२. 

नवगेाव नागिझरा या  क प 

नवेगाव नागिझरा या  क पात वीजे या 

ध याने वाघाचा मृ य ू

 

पणू वाढ झाले या बी-२ िकंवा  नावाने ओळख या 

जाणा या वाघाचा मतृदहे पलाडी-माथाडी र यावर 

जानेवारी मिह याअखेरीस आढळला. नवेगाव नागिझरा 

या  क पांतगत येणा या कोका व यजीव 

अभयार यापासनू ह े िठकाण पाच िकमी अंतरावर आह.े 

वाघाचा मृ य ू वीजेचा ध का लागनू झा याचा ाथिमक 

अंदाज पशरुोगत  डॉ. गणुवंत भडके यांनी य  केला 

आह.े 

मतृ वाघा या शरीरावर जळ या या दोन खणुा 

– एक खां ाजवळ आिण दसुरी डा या पायावर – िदसत 

हो या. तसेच, घटना थळी ११ िकलोवो ट मतेची 

वीजवाहक तार िदसनू आली, ा बाबी ल ात घेता 

वाघाला वीजेचा ध का लागला असावा, अस ेडॉ. भडके 

यांनी सांिगतल.े भंडा या या उप वन सरं कांनी सांिगतले 

क  घटना थळापासनू पाच िकमी ि ये या प रसरात 

जंगल नाही, सगळी शेतजमीन आह.े िपकांचे 

रानडुकरांकडून होणारे नुकसान टाळ याकरता यांना ठार 

कर यासाठी वीजवाहक तार लावली असावी. 

ापवू  तीन जानेवारी रोजी चं परुातील 

भ ावती वन प र े ात एका वािघणीला वीजेचा ध का 

दऊेन ठार कर यात आले. गडिचरोली िज ातील पोरला 

वन प र े ात ५ जानेवारी रोजी एका नर वाघाचा मृ य ू

झाला; ह  राख यासाठी झाले या झुंजीत हा मृ य ू

झा याचा अंदाज आह;े तर १३ जानेवारी रोजी नवेगाव 

रा ीय उ ानाबाहरे अजनुी मोरगाव इथे एका नर वाघाची 

िशकार झा याचा अंदाज आह.े ा वाघा या मतृदहेाच े

काही अवयव गायब होते. २७ जानेवारी रोजी रा ीय 

महामाग-७ वर पवनीजवळ वाहना या धडकेत जखमी 

झाले या नर वाघावर गोरेवाडा बचाव क ात उपचार सु  

अस याच ेवृ ात नमदू केले आह.े 

दर यान, शतेी असलेले भाग वाघां या 

वावरायो य अस याचे बी २ या घटनमेळेु िदसनू आले 

आह.े ते हा, अशा संवेदनशील भागांची न द संचारमाग 

यव थापना या आराखड्यात क न ा भागांना अिधक 
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संर ण ावे, अस े भंडारा िज ा या मानद व यजीव 

र कांनी सचुवले आह.े ह ेघटना थळ रा ीय महामाग-६ 

पासनू जेमतेम एक िकमी अंतरावर अस याकडेही यांनी 

ल  वेधले आह.े ा घटनते वीजवाहक तार वाघा या 

शरीरा या संपकात आ यानंतरही वीज वाह खंिडत झाला 

नाही, ाव न ही िजवंत तार खासगी मीटरशी जोड याच े

प  होते, असहेी ते हणाले.  
सू  – िवजय िपंजरकर. ‘Now, tiger electrocuted in  

         Bhandara, 4th death in state’,  

         www.timesofindia.indiatimes.com,  

         २९.०१.२०२२. 

पुरीतील चार वािघण ना 

नवेगाव नागिझ यात सोड याची योजना 

हपरुी वनप र े ातील वाघाचं े नवेगाव नागिझरा या  

क पात थानांतरण कर याची वन िवभागाची योजना 

आह.े  

हपरुी वन िवभागात न या आकडेवारीनसुार 

५७ वाघ आहते; यातील २२ बछडे आहते. तसेच 

िवभागात समुारे १०० िबबटे आहते. िसदंवेाही, दि ण 

हपरुी, उ र हपरुी व तळोधी वनप र े ांतगत 

वाघां या हालचाली िदसनू आ या आहते. इथ या 

माणसू-व यजीव सघंषावर िनयं ण आण यासाठी चार 

वािघण ना नवेगाव नागिझरा या  क पात सोड याची 

रा या या वन िवभागातील व यजीव भागान ेठरवले आह.े 

दीड ते दोन वषा या ा चारही वािघणी एकाच 

मादी या बछड्या आहेत. यांना नागिझरा इथे आधी 

दखेरेखीखाली बंिद त भागात ठेवनू मग मोकळे 

सोड याची योजना अस याचे धान मु य वन सरं क 

(व यजीव) यांनी सांिगतले.  

गेले सहा मिहने वन िवभाग ा वािघण वर ल  

ठेवनू आह,े तसचे, यांना नागिझ यात सोड यानंतर 

यां या हालचाल वर ल  ठेव याकरता यांना रेिडओ 

कॉलर लाव यात येणार आह.े वाइ डलाईफ इि टट्यटू 

ऑफ इिंडया –WII चे संशोधक िबलाल हबीब यां या 

मदतीने ा योजनचेी अंमलबजावणी केली जाणार आह.े 

वन िवभागातील कमचा यांना योजने या यश वी 

अंमलबजावणीकरता स म कर यासाठी वयंसवेी 

सं थांची मदत घेतली जात आह.े 

वष २०२१ म य े माणसू-व यजीव संघषात 

रा यात ८४ जण ठार झाल.े पैक  ४४ मृ य ू चं परू 

िज ात व १६ गडिचरोली िज ातील घटनांम ये झाल.े 

चं परू िज ातील वाढ या वाघ-माणसू संघषावर िनयं ण 

िमळव याकरता ितथ या वाघांना इतर  हलव याचा वन 

िवभागाचा बेत आह.े नवेगाव नागिझ यात वाघांच े िलगं 

गणुो र असतंुलीत आह,े मादी वाघ ितथे सोड यान े

भिव यात ते सतंलुन राख यास मदत होईल, हणनू 

परुीतील चार वािघण ना ितथ ेसोडले जाणार आह.े  

मा , नवेगाव नागिझरा या  क पात काम 

केलेले व यजीव त  आिण माजी वनािधकारी ांनी ा 

संदभात सावधिगरीची भूिमका मांडली आह.े तीन वषापवू  

ा या  क पात वाघाचंे िलंग गणुो र ३:५ (मादीःनर) 

अस े होते. मा ाचंी सं या नरांपे ा कमी होती, यामळेु 

ते हा वािघणी सोड याचा िनणय यो य ठरला असता. मा  

आता हचे िलगं गणुो र बदलनू ५:३ हणजे मा ांची 

सं या नरापंे ा जा त अस े झाले आह े आिण सव 

वािघण ना बछडे आहते. यामळेु आता आणखी 

वािघण ची भर घालण े िकतपत यो य ठरेल, असा  

त ांनी उपि थत केला आह.े 

नवेगाव रा ीय उ ानात टी-११ नामक 

वािघणीने गे या सहा वषात तीन वेळा िप लांना ज म 

िदला. पिह या खेपेस दोन नर व दसु या खेपेस तीन मादी 

आिण आता ितस या खेपेस तीन बछडे ितने ज माला 

घातले आहते. पिह या खपेेस ज मललेा एक नर आता 

उमरेड क हांडला अभयार यात ि थरावला आह.े तो 

वगळता इतर मोठे झालेले नर व मादी वाघ नवेगाव 

नागिझ या या गाभा व बफर े ात ि थरावले आहते. ा 

या  क पा या बफर े ात जवळपास १५० गावे 
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आहते. यामळेु क पात वाघांची सं या आणखी 

वाढ यास इथेही माणसू-वाघ सघंषाचे संग उ वतील, 

अशी श यता जाणकारांनी य  केली आह.े 
सू  – िवजय िपंजरकर. ‘4 tigresses to be released  

         in Nagzira by April-end’,  

         timesofindia.indiatimes.com,  

         २५.०३.२०२२. 

         पंकज मोहरीर. ‘ परुीतील वाघोबा नवगेाव  

         नागिझ यात हलवणार’, 

         maharashtratimes.com, २६.०३.२०२२. 

पच या  क प 

पच या  क पात कोिलतमारा इथे  

व यजीव सफारीसह कृषी पयटन 

पच या  क पात कोिलतमारा इथे व यजीव सफारीसह 

कृषी पयटन असा योग थमच केला जात आह.े 

क पा या बफर े ातील नागलवाडी 

वनप र े ात पच नदी या पि मेकड या काठावर 

कोिलतमारा गाव वसललेे आह.े या  क पा या सात 

वेश ारांपैक  एक कोिलतमारा इथे असनू वन िवभागाने 

जनुे िव ामगहृ ा िठकाणी आह.े थािनक मिहला बचत 

गट, पयावरणीय िवकास सिमती (ईडीसी) व शेतक यांशी 

सामंज य करार क न क प शासन सफारीसह कृषी 

पयटनाचा उप म राबवणार आह.े  

शेतकरी पयटकांना कृषी पयटन घडवतील, 

मिहला पयटकांसाठी आहाराची यव था करतील आिण 

या  क प शासन सफारीच े आयोजन करतील. सहा 

य साठी . २००० म य े बैलगाडीतून फेरफटका, 

हशीव न सवारी आिण शतेीशी संबंिधत कामांची 

मािहती व यात सहभाग अस ेकृषी पयटनाचे प असेल. 

िनवास व आहाराचे शु क वगेळे आकारले जाईल. 

याबरोबरच पयटकांना यां या िनवासकाळात िवटी-दांडू, 

गोट्या, लगोरी अस े पारंप रक खेळ खेळ या या व 

  एि ल २०२२ ( .९) 

थािनक आिदवासी सं कृतीची ओळख क न घे या या 

संधीही उपल ध क न िद या जातील. रा ी शेतात 

मचाणावर मु काम व आकाश िनरी णाची सधंीही 

असले. पच या  क पा या उपसंचालकांनी ही मािहती 

िदली. 

पच या पवूकड या िस लारी वेश ारावर 

पयटकाचंी गद  होते. या तलुनेत कोिलतमारा वेश ार 

दलुि त आह.े क प शासना या न या उप मान े

कोिलतमाराकडे पयटक आकिषत होतील आिण 

थािनकांना – समुारे ५० जणांना तरी - वषभर 

रोजगारा या संधी उपल ध होतील, अशी 

क पािधका यांची अपे ा आह.े 
सू  – िवजय िपंजरकर. ‘Safari, agro-ecotourism to  

         go together in Kolitmara’,  
         timesofindia.indiatimes.com,  
         २५.०३.२०२२. 

मळेघाट या  क प 

मेळघाटात एि ल मिह यात  

५०० हे टर जंगलात वणवा   

 
मेळघाटातील घटांग, गावीलगड, रायपरू व जामली 

ख गडा वनप र े ातं एि ल मिह यात लागले या 

वण यात जवळपास ५०० हे टरवरील जगंल जळून गेले 

आह.े 

वणवे लाग ूअथवा लावले जाऊ नयेत ासाठी 

वन िवभागाकडून मोठ्या माणावर जनजागतृी व 
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उपाययोजना के या जात आहते, या  क पा या गाभा 

े ातील गावांचे पनुवसन केले जात आह;े तरीदेखील 

जंगलात आगी लाग याच े माण कमी झालेले िदसत 

नाही.  

संयु  वन यव थापन आिण यामा साद 

मखुज  जन वन योजना ा अतंगत दोन वगेवेग या 

सिम या येक आिदवासी गावात चराईबंदी, कु हाडबंदी 

व आगीपासनू जंगल वाचव यासाठी कायरत आहते. ा 

सिम यांचे िविवध उप म, याकरता सािह यासाठी वन 

िवभाग व या  क पांतगत कोट्यवधी पय े खच केले 

जातात. परंतु, आग िवझव यासाठी थािनक लोक पढुे यते 

नस यामळेु आपण हतबल अस याचे वनािधकारी, 

कमचारी व या  क प शासनाने हटले आह.े  
सू  –  नर  जावरे. ‘मेळघाटात उसळला आगड ब;  

          कोट्यवध चा खच कागदावर’,  

          www.lokmat.com, ०६.०४.२०२२. 

स ा ी या  क प 

स ा ी या  क पात दोन मिह यांत 

आठ िशका यांना अटक 

 
माच-एि ल मिह यात वेगवेग या घटनांम ये आठ जणांना 

स ा ी या  क पात िशर या या आरोपाव न अटक 

कर यात आली. ा आठ जणांचा िशकारीचा हतेू 

अस याच े प  झाले आह.े  

क पा या गाभा े ात िशकारीसाठी वापरली 

जाणारी ह यारे घऊेन िशरले या ितघांना वन िवभागान े

अटक केली. क पात लावले या वयंचिलत कॅमे यात 

३१ माच रोजी गाभा े ात िशरताना ह ेितघ ेिदसनू आले. 

वनर कांनी यां या िवरोधात गु हा दाखल क न ही बाब 

व र  अिधका यां या ल ात आणनू िदली. यानंतर वन 

िवभागान े पथक नमेनू तपासाला सु वात केली. ा 

पथकाला संगमे र तालु यातील हातीव गावात 

संशया पद हालचाली िदसनू आ याची खबर िमळाली 

होती. यानसुार हे पथक हातीव गावात गेले असता यांना 

एक संशियत सापडला. याची चौकशी के यावर यान े

या  क पात िशर याच े कबूल केल े आिण 

तालु यातील मारळ गावातील दोघा साथीदारांची मािहती 

िदली. यानंतर या दोघांनाही पकड यात आल.े 

िवभागीय वनािधकारी िवशाल माळी यानंी 

िदले या मािहतीनसुार, िशकारी कोकणा या बाजनू े

क पात िशरत अस याचे िदसून आले आह.े हणनू या 

बाजलूा असलेली वाट बंद कर याचे वन िवभागाने ठरवले 

आह.े तसेच क पात कायम व पी वयंचिलत कॅमेरे 

लाव याचा वन िवभागाचा मानस आह.े याचबरोबर, 

रा ीची ग त वाढव यात येणार आह.े 
सू  – राहल गायकवाड. ‘Poor security a worry at  

         Sahyadri Tiger Reserve’,  

         timesofindia.indiatimes.com,  

         १६.०४.२०२२. 

         ‘Maharashtra: Trio spotted carrying   

         weapons into core zone of Sahyadri  

         Tiger Reserve, arrested’,          

         timesofindia.indiatimes.com,  

         ०५.०४.२०२२. 

स ा ी या  क पातील शालेय िव ा या या 

सम येची उ च यायालयाकडून गंभीर दखल 

सातारा िज ातील जावळी तालु यातील िखरिखंडी 

गावातील मलुांना शाळेत जा यासाठी प करा या 

लागणा या धो याची गंभीर दखल मुबंई उ च 
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यायालयाने घतेली आह.े ा मलुांना शालेय िश ण घेता 

यावे यासाठी कोण या उपाययोजना करणार, अशी 

िवचारणा यायालयान ेरा य सरकारला केली आह.े 

स ा ी या  क पात यणेा या िखरिखंडी 

गावातील मलुांना वतःच व हवनू कोयना धरणाचा 

जलाशय पार के यानतंर पढुे दाट जंगलातून पायवाटेन ेचार 

िकमी चालत जावे लागते. ा िवषयीचे वृ  जास ाक 

िदना या िनिम ाने सारमा यमांनी िदल ेहोते. याची मुंबई 

उ च यायालया या खंडपीठाने वयं ेरणने े (सओु मोटू) 

दखल घऊेन जनिहत यािचका दाखल क न घतेली. ा 

करणी फे वुारी मिह यात ाथिमक सनुावणी झाली. 

यावेळी यायालयाने यायिम  हणनू वक ल संजीव 

कदम याचंी िनयु  केली. कदम ह े आणखी आव यक 

तपशीलांसह जनिहत यािचका दाखल क न मु य 

सरकारी वक ल कायालयाला यािचकेची त देतील. 

यानंतर सरकारने एका आठवड्यात आपले उ र दाखल 

कराव,े अस ेखंडपीठान ेसांिगतले होते.  

यानंतर िखरिखंडी गावातील मलुांसाठी 

मोटरवर चालणारी होडी उपल ध क न िद याचे वृ  

आह.े यायिम  कदम ांनी यायालयात ही मािहती 

िदली. मा , हा ता परुता उपाय असनू ा सम येवर 

कायम व पी तोडगा काढण े गरजेचे अस याच े यांनी 

यायालयात सांिगतले. वन िवभागाने यायालयात दाखल 

केले या ित ाप ानसुार, कोयना धरण बांध यानतंर 

िखरिखंडी गावातील क प तांसमोरपयायी िनवास 

दे याचा ताव ठेवला होता. सात कुटंुब वगळता इतर 

कुटंुबांनी तो वीकारला. 

िश ण िनरी कांनी दाखल केले या 

ित ाप ानसुार, ा गावातील १८ शालेय िव ा याम य े

आठ िव ाथ  इय ा आठवी व यावरील इय ामं य े

आहते; तर १० िव ाथ  गावातील िज हा प रषदे या 

शाळेत िशकतात. गावाबाहरेील शाळेत जाणा या 

िव ा याना िश णाचा अिधकार काय ातंगत शाळेत 

सरुि त वाहनान े ये-जा कर याकरता वासभ ा िदला 

जाईल, अस े शालेय िश ण िवभागाने हटले आह.े 

संबंिधत शाळेजवळ िव ाथ  वसितगहृाचा पयाय िदला 

होता मा , पालकांनी तो नाकारला, असे तहसीलदारांनी 

यायालयात ित ाप ा ारे सांिगतले. 

दर यान, उ च यायालयान े रा यातील इतर 

भागांम येही िव ा याना अशा कार या सम यांना 

सामोरे जावे लागत अस याच े सांगून, ा संदभात रा य 

सरकारने उ र ावे, अस े हटले आह.े ा करणी पढुील 

सनुावणी १६ जून रोजी होणार आह.े 
सू  - ‘सातारा : िखरिखंडीतील िव ा याना फायबर  

        बोट’, www.esakal.com, २०.०४.२०२२. 

        ओ कार गोखले. ‘Risky commute to Satara  

        school: HC seeks info on problems faced  

        by kids on way to school in Maharashtra  

        districts’, indianexpress.com, 

        १३.०४.२०२२. 

        ‘साता यातील मलु बाबत कोण या उपाययोजना?;  

        यायालयाचा रा य सरकारला सवाल’,  

        maharashtratimes.com, २१.०२.२०२२. 

 

वीजेचा ध यामुळे होणा या व य ा यां या 

मृ युंची गंभीर दखल 

वीजेचा ध का लागनू होत असले या वाघ व िबबट्यां या 

मृ युंची रा याचे धान मु य वन संर क PCCF 
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(व यजीव) सनुील िलमय ेयांनी गंभीर दखल घतेली आह.े 

अशा मृ युंवर िनयं ण आण यासाठी PCCF यांनी सव 

मु य वन सरं क आिण या  क पां या े  

संचालकांना आपाप या े ातंील ११ िकलोवो ट या 

वीजवाहक तारा आिण बकेायदा वीजवाहक कंुपण ेकाढून 

टाक याकरता कृती आराखडा तयार कर याच े आदेश 

िदले आहते. ा बाबतचा अहवाल १० फे वुारी रोजी 

सादर करावा, अस े िलमये यांनी १ फे वुारीला िदले या 

आदशेात हटले आह.े  

रा ीय ह रत ािधकरण NGTने जानेवारी 

२०२२ म ये एक िनकाल िदला. याम य े वीजे या 

ध यामळेु होणा या व य ा यां या मृ युंसाठी 

तिमळनाडू वीज मंडळाने या रा या या वन िवभागाला 

७५ लाख पये भरपाई ावी, अस े हटले आह.े ा 

िनकालाचा दाखला िलमये यानंी आदशेात िदला आह.े  

वन िवभागाने महारा  वीज मंडळा या 

अिभयं यांसह िवभागिनहाय बठैका घेऊन या या 

िवभागातील सवंेदनशील भागांची न द करावी; 

एकमेकां या सतत सपंकात राहावे आिण िनयिमत 

पाहणीसाठी एक  येऊन फे या करा या, अस ेिलमय ेयांनी 

हटले आह.े तसचे, गे या पाच वषात वीजवाहक 

तारां या सा ान े व य ाणी मार या या गु ामंधील 

आरोपी, संशियतांची िवभागिनहाय यादी तयार करावी 

आिण ा यादीतील य वर पाळत ठेवावी, अस े यांनी 

सांिगतल.े 

संवेदनशील भागांम य ेवाघां या सचंारावर ल  

ठेव याकरता एम- ाइ स (MSTrIPES) णालीचा 

वापर करता येईल, अस े यांनी सचुवले आह.े ही णाली 

या गणनेसाठी वापरली जाते.  
सू  – िवजय िपंजरकर. ‘PCCF seeks action plan  

         to curb electrocution’,  

          www.timesofindia.indiatimes.com,  

        ०९.०२.२०२२. 

 

े ीय वनािधका यांसाठी कायदेिवषयक कायशाळा 

 
रा यभरातील वनप र े  अिधकारी ते उप-वन सरं क 

दजा या वनािधका यांसाठी  रा याचे धान मु य वन 

संर क PCCF (व यजीव) सनुील िलमये यांनी 

वनिवषयक काय ांसंदभात कायशाळा घेतली. दरू य 

णाली या मा यमातून माच मिह या या ितस या 

आठवड्यात ही कायशाळा झाली. 

महारा ात व य ा यांची िशकार व यां या 

अवयवांची त करीचे माण मोठे आह;े ा बाबतीतदेशात 

महारा  पिह या मांकावर अस याचे वृ ात नमूद केल े

आह.े  

वन िवभागाची २५,००० पे ा अिधक करण े

याय िव  असनू यात िशकार व त करी या करणांची 

सं या जा त आह.े मा , तपास करणा या 

वनािधका यांम ये सबंंिधत काय ांिवषयी परेुशा 

मािहतीचा अभाव, अपरेु मनु यबळ, वन कोठडीची 

अनपुल धता आदी िविवध कारणांमळेु िशकार व 

त करी या बहतेक करणांतील आरोप ची यायालयात 

िनद ष मु ता होते. प रणामी यांचे मनोधैय उंचावते 

आिण िशकार, त करी सु च राहाते. ह ेल ात घऊेन ा 

कायशाळेचे आयोजन कर यात आले होते.  

चौकशीतील टु मळेु यायालयात वन 

िवभागाची बाजू भ कमपण े मांडता येत नाही, अस े

सरकारी वक ल परीि त गणोरकर यांनी ा कायशाळेत 

सांिगतल.े 
सू  – ‘व यजीवां या िशकारीसोबतच त करीमळु ेवन  

        िवभाग हतबल; आरोप ना िश ा हो यासाठी  

        मंथन’, www.lokmat.com,३०.०३.२०२२. 
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पि म महारा  

सातारा िज ात वन िवभागाने 

दोन वषात ८० िशकारी पकडले 

 
सातारा िज ात क हाड, पाटण तालु यांत दोन वषात 

३५ गु ांत त बल ८० िशका यांना वन िवभागान े

पकडल ेआह.े  

क हाड, पाटण तालु यांत सवािधक िशकारी 

मोरां या झा या आहते. याचे गु ह ेन द आहते; २७ मोर-

लांडोर चा बळी गलेा आह.े खेरीज सशा या सात, 

रानडुकरा या सहा, सािळंदरा- (पॉ यपुाईन) या पाच, 

घोरपड (मॉिनटर िलझड), भेकर (बािकग डीअर), कासव, 

उदमांजर (ऑटर) यां या येक  दोन, िबबट्या, गवा 

येक  एक अशा िशकार चे गु ह ेवन िवभागाकडे दाखल 

आहते. ाखेरीज कबुतरे, घबुड, धनेश (हॉनिबल) आदी 

िविवध प  यांची अंध मेळेु िशकार होते. 
सू  – ‘क हाड : दोन वषात ८० िशकारी गजाआड’,  

          www.esakal.com, १७.०३.२०२२. 

िवदभ 

नागपूर-काटोल मागा या चौपदरीकरणाला 

वन िवभागाचा आ ेप 

नागपरू-काटोल मागा या चौपदरीकरणाचे काम सु  

झा यानंतर ातील काही भाग पवू िवदभातील या  

संचारमागात यते अस याचे सांगनू वन िवभागान े

चौपदरीकरणाला आ ेप घेतला आह.े 

जवळपास ५० िकमी लांबी या मागापैक  

  एि ल २०२२ ( .९) 

जवळपास िन या लाबंी या र याच ेचौपदरीकरण ततूास 

थांबव यात आले आह.े ा भागातील १२ गावे या  

संचारमागात यतेात. यामळेु व यजीवां या मणाबाबत 

असले या मानकांनसुार यो य पयाय िद यािशवाय हे काम 

सु  करता येणार नाही. मा , चौपदरीकरणा या ा 

कामा या पिह या व दसु या ट याला वन आिण 

पयावरणाबाबत मंजरुी गे या वष  िमळाली होती. 

नागपरूमधनू अमरावती, हदैराबाद, भोपाळ, 

रायपरूकडे जाणारे महामाग आहेत. ह े सव महामाग व य 

ा यां या मणमागात यतेात. पैक , केवळ नागपरू-

जबलपरू मागावर पच या  क पा या वन े ात व य 

ा यांसाठी नऊ िठकाणी महामागाखालून र ता 

ओलांड याची सोय कर यात आली आह.े हा पयाय 

नागपरू-काटोल मागालाही लाग ू होऊ शकेल, मा , 

याकरता आराखड्यात बदल, संबंिधत िवभागांकडून 

मंजुरी आिण वाढीव खच ा बाबी आव यक ठरतील, 

अस ेवृ ात नमदू केले आह.े  

दर यान, वन िवभागान े आ ेप न दव यानतंर 

भारतीय रा ीय महामाग ािधकरणान े वाइ डलाईफ 

इि सट्यटू ऑफ इिंडया – WII चा स ला मािगतला 

आह.े 
सू  – वसीम कुरैशी. ‘फोरलेनच ेकाम सु  झा यावर वन  

        िवभागाला आठवले टायगर कॉ रडॉर’,  

        www.lokmat.com, ०७.०४.२०२२. 
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कमलापूर छावणीतील ह या थानांतरणाबाबत 

पुनिवचाराची थािनकांची मागणी 

गडिचरोली िज ातील कमलापरू छावणीतील ह चे 

थानांतरण कर या या िनणयाबाबत पनुिवचार करावा. 

नैसिगक अिधवासात यांचा मु संचार कायम ठेवावा, 

अशी मागणी रा य व यजीव स लागार मंडळाच े सद य 

तथा इको- ो सं थेचे अ य  बंडू धोतरे यांनी मु यमं ी 

उ व ठाकरे यां याकडे केली आह.े  

 पातािनल व कमलापरू छाव यांमधील ह ी 

गजुरातमधील ािणसं हालयाला दे याचा िनणय घे यात 

आला आह.े गडिचरोलीचा हा व यजीव वारसा 

हलव या या िनणयािवरोधामागील जनभावना (पाहा 

महारा  सरंि त े  वाताप  खंड ३ अंक १ . ८) 

ल ात घतेा या िनणयाचा पनुिवचार हावा, अशी मागणी 

धोतरे यांनी िनवेदनातून केली आह.े  

ा दो ही छाव यांतील ह ी मागील पाच 

दशकांहन अिधक काळापासनू वन िवभागा या कामांत 

सहकाय करत आले आहते. काही ह ी ८५-९० 

वषाचेसु ा आहते. यांचा आता कामासाठी उपयोग होत 

नाही. कमलापरू ामसभेन ेमा  या ह चे थानांतरण होऊ 

नय,े असा ठराव घतेला आह.े कमलापरू ह ी छावणीला 

महारा ाबरोबर तेलंगणमधील पयटकही भेट देतात. 

कुठलीही िवकासाची काम,े अिधक खच न करताही ा 

छावणीमुळे ा भागातील पयटन वाढल.े गावक यांना 

काही माणात रोजगार िमळाला. िवकासाची संधी चालनू 

आली. कनाटक, केरळ व तािमळनाडू या धत वर 

गडिचरोलीतही ह ी छावणी िवकिसत कर याची वन 

िवभागाला संधी आह.े याकरता वनािधकारी, त  आिण 

थािनकांची सिमती तयार क न कमलापरू ह ी 

छावणीचा िवकास क न ही सम या सोडवावी, अशी 

थािनकांची मागणी आह.े 
सू  - ‘कमलापरू या ह साठी मु यमं यांना साकडं,  

         थानांतरणािव  ामसभेचा ठराव’,  

         maharashtratimes.com, ०३.०२.२०२२. 

माणसर-खांडवा र ता ं दीकरणासाठी २०,५०० 

झाडांचा बळी; भरपाईदाखल लावलेली लाखभर 

रोपे मृत 

 
पच, का हा व नवेगाव नागिझरा या  क पांजवळील 

रा ीय महामाग-७ या माणसर ते खांडवा ट यात 

ं दीकरणासाठी वष २०१५ म ये २०,५०० हन अिधक 

झाडे तोड यात आली होती. या बद यात २०१६ म य े

दि ण उमरेड वन प र े ातील वन जिमनीवर १,११,००० 

रोपे लाव यात आली. मा  सहा वषानंतर आजघडीला ा 

रोपांची उंची सहा फुटांवरही गलेेली नाही व बहतेक रोपे 

वाळून गेली आहते.  

नागपरू-ि थत व छ असोिसएशन ा वयंसवेी सं थेने 

वृ ारोपण केले या े ाला भेट िदली असता भारतीय 

रा ीय महामाग ािधकरण (NHAI) आिण वन 

िवभागा या कारभारातील अिनयिमतता उघडक स आली 

आह.े 

मुंबई उ च यायालया या नागपरू पीठाने २४ 

स टबर २०१३ रोजी रा ीय महामाग-७ संदभातील 

वृ ाची वतःहन दखल घते ा महामागा या भागात 

असले या पच, का हा व नवेगाव नागिझरा या  

क पादर यान या व यजीव संचारमागाबाबत काही 

आदशे िदले. याम ये तोड या जाणा या २०,५०० 

झाडां या भरपाईदाखल १,११,००० हणजे पाचपटीने 

रोपे लाव याचा आदेश आह.े NHAI ने यायालयात 

दाखल केले या ित ाप ात १०० हे टर वनजिमनीवर ही 

१,११,००० रोपे लाव याचे हटले आह.े  

यानंतर ३१ ऑ टोबर २०१७ रोजी वन 

िवभागान े यायालयात ित ाप  दाखल केल;े यात 
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हटले आह ेक  लावले या रोपांपकै  ८३ ते ९७ ट के रोप े

जगली आहते. मा , यंदा फे वुारी मिह या या पिह या 

पंधरवड्यात व छ असोिसएशनने केले या े भेटीत 

िदसनू आले क  लावले या लाखभर रोपापंैक  अवघी 

५०० रोप ेजेमतेमच िजवतं आहेत. 

भरपाईदाखल वृ ारोपणासाठी व महामागा या 

ं दीकरणासाठी वनजमीन घतेली याकरता जवळपास 

साडेसात कोटी पये िनधी CAMPA कडे िद याच े

NHAI या क प सचंालकांनी सांिगतले. तसेच, 

लावले या रोपां या दखेभालीसाठी आिण वाळून गेले या 

रोपां या जागी न यान े रोप े लाव यासाठी वन िवभागाला 

िनधी िद याचेही ते हणाल.े ाबाबत े भेट 

के यानंतरच आपण भा य क , अस े नागपरू उप वन 

संर कानंी सांिगतल.े 
सू  – िवजय िपंजरकर. ‘NHAI felled 20,500 trees  

         on NH-7, planted 1.10 lakh, none  

         survived’,  

         www.timesofindia.indiatimes.com,  

         १६.०२.२०२२. 

गडिचरोली िज ात फे ुवारी, माचम ये 

२० चौ. िकमी जगंलाला वणवा  

 
यंदा फे वुारी ते माच ा दोन मिह यां या कालावधीत 

गडिचरोली िज ात जवळपास २०.३ चौ. िकमी 

े ावरील जंगल वण यात जळून खाक झाल ेआह.े 

माच मिह या या दसु या आठवड्यापासनू 

मोहाची फुले झाडाव न खाली पडतात. यापवू  पानगळ 

झालेली अस यान े जिमनीवर मोठ्या माणावर 

पालापाचोळा असतो. फुले पड यापूव  ा 

पालापाचो याला आग लावली जाते, जेणके न 

जिमनीवर पडलेली फुले सहज गोळा करता यावीत. 

वाळले या पानांना लावले या आगी िनयं णाबाहरे 

जातात आिण शेकडो चौ. िकमी जंगल जळून खाक होते. 

ाबाबत जाग कता िनमाण क नही लोक ऐकत नाहीत, 

अस ेवन िवभागाचे हणण ेआह.े 
सू  - ‘गडिचरोली िज ात दोन हजार हे टर े ावर  

        भडकला वणवा’, www.lokmat.com,  

        ०१.०४.२०२२. 

 

आि क  सफारीसह नवे व यजीव क प 

उभार याबाबत रा य सरकारची घोषणा 

नागपरुातील बाळासाहबे ठाकरे गोरेवाडा आंतररा ीय 

ािणसं हालयात आि क  सफारी क प उभार यासह 

अ य काही घोषणा रा य सरकारने एि ल मिह यात 

के या.  

पणु े िज ात ९० हे टर वन े ात ६० कोटी 

पये खचनू िबबट्या सफारी; तर चं परू िज ात १७१ 
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हे टर जिमनीवर या  सफारी व व यजीव बचाव क  

उभार याचा रा य सरकारचा मानस आह.े याचबरोबर, 

जैविविवधते या संवधनाकरता ये या पाच वषात महारा  

जनकु य बँक क प िनिमतीसाठी रा य सरकार २८६ 

कोटी पयांची गुतंवणकू करणार आह.े आि क  सफारी 

क पासाठी वष २०२२-२३ या अथसंक पात १०० 

कोटी पयांची तरतूद केली आह.े ही मािहती उपमु यमं ी 

अिजत पवार यांनी िदली.  
सू  – ‘Nagpur to get a 100 crore African  

         wildlife safari soon’, indianexpress.com,  

         १०.०४.२०२२. 

कोकण 

महारा ात ीन सी टटल ा जाती या 

समु ी कासवा या घरट्याची पिहली न द 

िसधंदुगु िज ातील दवेबाग-तारकल या 

समु िकना यावर ीन सी टटल नावाने ओळख या 

जाणा या समु ी कासवान े कोकणातील िकना यावर 

पिह यांदाच अंडी घात याची न द झाली आह.े 

 ऑिलव रडले कासवापे ा मोठे एक कासव 

११ जानेवारी रोजी दवेबाग-तारकल या िकना यावर 

आ याचे िनरी ण महारा  वन िवभागा या अंतगत 

येणा या मॅ वू फाउ डेशन (MF)ला सहा य करणा या 

वयंसवेकांनी न दवल ेहोते. ा कासवाची नमेक  जाती 

ओळखता न आ यान े वयंसवेकांनी याची छायािच  े

MF कडे पाठवली. याव न ते ीन सी टटल अस याचे 

प  झाल.े  

५ माच रोजी ा ीन सी टटलने घातले या 

अंड्यामंधनू ७४ िप ले बाहरे आली, MFम य े कायरत 

समु ी-जीवशा  हषद कव यांनी ही मािहती िदली. 
सू  – ‘Green sea turtle nesting site  

         documented for first time in  

         Maharashtra: Expert’,  

  एि ल २०२२ ( .९) 

         www.freepressjournal.in, ०६.०३.२०२२. 

र नािगरी िज ात अंकन केले या 
समु ी कासवां या िनरी णातून नवी मािहती 

 
र नािगरी िज ातील समु िकना यावर येणा या पाच 

ऑिलव रडले कासवांच े उप हाशी सलं न उपकरणाधारे 

अंकन कर यात आले आह े (पाहा महारा  सरंि त े  

वाताप  खंड ३ अंक १ . ८).  

वाइ डलाईफ इि टट्यटू ऑफ इिंडया (WII) 

आिण मॅ वू फाउ डेशन (MF) यांनी एक  यऊेन हा 

योग केला आह.े ा दो ही सं थांमधील संशोधन अंकन 

केले या कासवां या थलांतराचा व अंडी दे यासाठी 

िकना यावर ये याबाबतचा अ यास कर याकरता 

यां याकडून उप हाधारे येणा या मािहतीवर ल  ठेवनू 

आहते. 

र नािगरी िज ातील समु िकना यावर WII 

आिण MF ने २५ जानेवारी रोजी दोन आिण १५-१६ 

फे वुारी रोजी तीन अशा एकूण पाच कासवांना अंकन 

केले व यांना अनु म े थमा, सावनी, वन ी, रेवा आिण 

ल मी अशी नावे िदली. अकंनासाठी वापरले या 

उपकरणाला ‘ लॅटफॉम ा समीटर टिमनल’ अस े हणतात 

व ते कासवा या पाठीवरील कवचावर िचकटवले जाते. 

अशा कारे महारा ातील सागरी कासवांचे अंकन 

कर याची ही पिहलीच वेळ आह.े  

ा पवू  वष २००१ म ये दशेात ओिदशा या 

समु िकना यावर मोठ्या सं येन े येणा या ऑिलव रडले 

कासवांच ेअंकन कर यात आले होते. ते हा ओिदशा या 
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िकना यावर अंडी घालून गलेेले एक कासव ीलंके या 

िदशेन े थलांत रत झा याच ेिदसनू आले होते.  

ओिदशा या िकना यावर येणारी ऑिलव रडले 

कासवे आिण महारा ा या िकना यावर येणारी ाच 

जातीची कासवे ां यातील वेगळेपण असे क  

ओिदशात ती मोठ्या सं येन,े समहूान ेअंडी घाल यासाठी 

येतात; तर महारा ा या िकना यावर तुरळक व एकेकटी 

येतात. िकनारप ीवरील रायगड, र नािगरी आिण िसंधदुगु 

िज ांम ये व यातही र नािगरी िज ातील गहुागर, 

वेळास आिण आंजल ा समु िकना यांवर अंडी 

घाल यासाठी येणा या कासवांची सं या रा यातील इतर 

िकना यां या तुलनेत अिधक आह.े 

WII मधील व र  सशंोधक डॉ. आर. सरेुश 

कुमार यांनी सांिगतले क  सामिूहक कासवामं य े

आपापसांत सवंाद अस याच े आढळून आले आह े तसे 

एकेकट्यान े अंडी घाल यासाठी येणा या कासवांम ये 

नसाव.े ते हा, अशा कासवां या थलांतरािवषयी आिण 

अंडी घाल या या वेळेला वागणकु बाबत मािहती 

िमळव यासाठी सशंोधक य नशील आहते. 

अंकन क न सोड यानतंर थमा आिण सावनी 

र नािगरी या उ रेकडे तर वन ी व रेवा दि णकेडे 

गे याचे संशोधकांना िदसनू आले. ल मी ा कासवाशी 

माच मिह या या दसु या आठवड्यात संपक तुटला. 

ल मी या कवचावर बसवलेले उपकरण िबघडले असावे 

िकंवा ल मीचा मृ य ू झाला असावा, असा संशोधकांचा 

अंदाज आह.े थमा िहला वेळास िकना यावर अंकन केले 

होते; ितन े वळेासपासनू उ रेकडे २५० िकमी अंतर 

कापले. सु वातीला थमा गहुागर िकना यालगत आली 

होती. १४ माचपासनू मा  ितने िकना यापासनू दरू 

जा यास सु वात केली. थमाने वेळास िकना यावर 

घातले या १२३ अंड्यांपैक  दोन अंड्यांमधनू १७ माच 

रोजी दोन िप ले बाहरे आली. 

आंजल िकना यावर अंकन क न सोडले या 

सावनीने २५ फे वुारी रोजी आंजल शेजारीच असले या 

केळशी या समु िकना यावर पु हा एकदा अंडी घातली. 

ा हगंामात सावनीची अंडी घाल याची ही बहधा ितसरी 

आिण केळशी या िकना यावर अंडी घाल याची दसुरी 

खेप आह.े आंज यात ितन े ८७ व केळशीत ७६ अंडी 

घातली आहते. ऑिलव रडले कासवा या मादीने एकाच 

हगंामात एकापे ा अिधक वेळा अंडी घात याची ही 

पिहली खा ीशीर न द अस याच े डॉ. कुमार यानंी 

सांिगतल.े WII आिण MF या सशंोधकांनी अशा 

वागणकु चा अंदाज वतवला होता. 

दर यान, माच अखेरीस चारही कासवे 

िकना यापासनू साधारणपण े १०० िकमी अतंरा या 

आतबाहरे अस याचे िदसनू आले. खोल समु ात 

िशर यापवू  पा याचे वाह सोयी कर हो याची ती वाट 

पाहात असावीत; यानंतर ती ल ीप िकंवा ओमान, 

सोमािलया या िदशेन े जातील आिण पढु या हगंामात 

हणजे ये या ऑ टोबर-नो हबरम ये महारा ा या 

िकनारप ीलगत यतेील, असा अदंाज संशोधकांनी य  

केला आह.े 

एि ल मिह या या दसु या आठवड्यातील 

वृ ात नमदू के यानसुार, या समुारास थमा ा कासवान े

गजुरातचा समु  गाठला होता; रेवा मगंळु पयत पोहोचली 

होती; तर सावनी व वन ी दि णकेडे वळ या हो या. 

 
 

सू  - ‘Maharashtra’s 1st satellite-tagged Olive  

        Ridley turtle swims 250 km from state,  

        may soon enter Gujarat waters’,  
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        indianexpress.com, २५.०३.२०२२. 

       संजना भालेराव. ‘At Velas, two hatchlings of  

       Maharashtra’s first satellite-tagged turtle  

       emerge’, indianexpress.com, १९.०३.२०२२. 

       याग अरोरा-देसाई. ‘Researchers lose radio  

       contact with Olive Ridley’,  

       www.hindustantimes.com, १२.०३.२०२२.          

       संजना भालेराव. ‘Maharashtra: Tagged  

        turtle returns to lay eggs; confirms  

       nesting behaviour’, indianexpress.com,  

       २६.०२.२०२२. 

       संजना भालेराव. ‘Maharashtra’s first  

       satellite tagged Olive Ridley turtle  

       journeys 75 km south of the state  

      coastline’, www.indianexpress.com, 

      १३.०२.२०२२. 

     ‘र नािगरीत आणखी दोन कासवांना ‘सॅटेलाइट  

      ा समीटर’’,www.loksatta.com,  

      १६.०२.२०२२. 

      ‘टॅग केलेले कासव पोहोचले मंगळु ला;   
      कासवा या वासाचे रह य उलगडते आह’े,  
      www.lokmat.com, ११.०४.२०२२. 

 

माणसू-िबबट्या संघष संि  वृ  

िज हा तालुका घटना सू  

अहमदनगर संगमनेर 
आ ी बु ुक इथे िबबट्या या ह यात १४ वष य मलुगा 

जखमी 
लोकस ा, २४.०२.२०२२ 

औरंगाबाद क नड सोयगाव भागात दोन िबबट्यांचा िवष योगान ेमृ य ू लोकस ा, ०१.०३.२०२२ 

चं परू चं परू 

दगुापरुात आठ वषाचा मलुगा िबबट्याकडून ठार लोकस ा, ३०.०३.२०२२ 

दगुापरू वेकोली इथे कोळसा खाणी या खड्ड्यात पडून 

िबबट्याचा मृ य ू

महारा  टाइ स, 

१६.०२.२०२२ 

पालघर वसई िवरारजवळ चार पाळीव कु यांना ठार करणारा िबबट्या जेरबंद लोकस ा, ३०.०३.२०२२ 

सातारा क हाड उं ज म करवाडी इथे िबबट्या या ह यात शेतकरी जखमी ईसकाळ, १७.०३.२०२२ 
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का हा या  क प 

का हा या  क पात न लवा ां या 

वाढ या कारवाया 

का हा या  क पातील जवळपास ८० ट के भाग 

य  वा अ य़ र या न लवादा या भावाखाली 

असनू, छ ीसगड आिण महारा  पोिलसांकडून दडपण 

वाढव यापासनू न लवा ांनीही कारवाया वाढव या 

आहते. मोचा आिण खािटया ा न लवादी दलम या 

थािनक पातळीवरील भावामुळे वन िवभागाच े किन  

पातळीवरील कमचारी कत य बजाव यास घाबरत 

अस याच े वृ  आह.े का हा क पातील हा िवषय 

गांभीयान े यावा, अशा आशयाचे प  क ीय पयावरण 

मं ी भपू  यादव यांनी म य दशेाच े मु यमं ी िशवराज 

िसहं चौहान यांना िलहीले आह.े  

का हा या  क पात न लवादी सघंटनानंी 

दहशत िनमाण केली असनू यांनी वाघ, िबबट्यांना ठार 

के याचे वृ ात नमदू केले आह.े का हा रा ीय उ ानात 

पवू पासनू स य असले या न लवा ानंी आता या  

क पातील वाघांसाठी सरुि त मान या गेले या 

भागातही िशरकाव केला आह.े इथे प रि थती अ यतं 

गंभीर असनू छ ीसगडमधील उदांती व इं ावती या  

क पांवर गे या दशकात जसे न लवा ानंी िनयं ण 

िमळवले तशी अव था का हाची होऊ शकते, अशी भीती 

पयावरणवादी व आजीमाजी वनािधका यांनी य  केली 

आह.े छ ीसगडमधील दोन या  क पांम ये 

न लवा ामंळेु या गणना करणहेी अवघड होते.  
सू  – अिभलाष खांडेकर. ‘का हा पाक या  

         सरु ा यव थेचा आढावा या; क ीय पयावरण  

         मं यांच ेमु यमं यांना प ’,  

         www.lokmat.com, ०६.०४.२०२२. 

आंतररा यीय बात या 

  एि ल २०२२ ( .९) 

         अिभलाष खांडेकर. ‘का हा नॅशनल पाक झाला  

         न ल छावणी, व यजीव त  व पयावरणवा ांम ये  

         िचंता; कमचा यांम य ेभीती’,  

         www.lokmat.com, ०५.०४.२०२२. 

 

सातपडुा या  क प/मळेघाट या  क प 

सातपुडा या  क पातील वाघीण पोहोचली 

मेळघाट या  क पात 

 
संचारावर ल  ठेव यासाठी रेिडओ कॉलर बसव यात 

आलेली चार वषाची वाघीण म य दशेातील सातपडुा 

या  क पापासनू २५० िकमी अंतर चालनू 

महारा ातील मेळघाट या  क पात आली आह.े ा 

४५ िदवसां या वासात ितन े११ वन प र े  आिण चार 

वन िवभाग ओलांड याचे िदसनू आले आह.े 

मेळघाट आिण सातपडुा या  क पांदर यान 

वाघांचा संचार अस याचे ात असले तरी रेिडओ 

कॉलर या सा ाने अशा कारची न द हो याची ही 

पिहलीच वेळ आह.े ही वाघीण जून २०२१ म ये 

२० 

सातपुडा 
या  क प 

० िकमी 

मेळघाट 
या  क प 

२५० िकमी 



महारा  सरंि त े  वाताप . खंड ३, अंक २  एि ल २०२२ ( .९) 

बांधवगड या  क पातनू सातपड्ुयात थानांत रत 

कर यात आली होती. ितने िडसबर या म यात सातपडुा 

सोडल;े ३१ जानेवारी रोजी ती मेळघाट या  

क पांतगत येणा या अंबाबरवा व यजीव 

अभयार यातील सोनाळा वन प र े ातील अ यार 

वन े ात लावले या वयंचिलत कॅमे यात िदसनू आली. 

सातपडुा या  क पा या े  संचालकांनी ही मािहती 

िदली. 

ही वाघीण होशंगाबाद, हरदा, खांडवा आिण 

बु हाणपरू अशा चार वन िवभागांतून मेळघाटाकडे गेली. 

ितन े केले या वासामळेु केसलाघाट ते होशंगाबाद हा 

व यजीव संचारमाग वाघा या सचंारायो य अस याच े प  

झाले आह.े यामळेु वन िवभाग आिण व यजीव ेम नी 

आनंद य  केला व याचबरोबरभारतीय रा ीय महामाग 

ािधकरणा (NHAI)ने ा सचंारमागातील र याचे 

ं दीकरण व य ा यां या सचंारासाठी उपाययोजनांिवनाच 

हाती घते याकडे ल  वेधले आह.े रा ीय या  संवधन 

ािधकरण, म य दशे वन िवभाग आिण NHAI चा हा 

ि कोन िन काळजीपणाचा आहेव यामळेु ा 

संचारप ्याच े कायम व पी नकुसान होईल, अस े म य 

भारतात कायरत व यजीव अ यासकांनी हटले आह.े  
सू  – िवजय िपंजरकर. ‘Radio-collared tigress  

         treks 250 km from Satpura to Melghat  

         reserve in Maharashtra’,  

         www.thetimesofindia.indiatimes.com,  

         ०५.०२.२०२२. 

भारतात ३१०० लांडगे; पिहलीच प तशीर गणना 

वै ािनक प तीने कर यात आले या लांड यां या पिह या 

गणनेत दशेात ३१०० लांडग े (इिंडयन पेिन सलुर वु फ) 

आढळून आले आहते. म य दशेात सवािधक (७७२) 

यापाठोपाठ राज थान (५३२), गजुरात (४९४), महारा  

(३९६) आिण छ ीसगड (३२०) अशी रा यांची उतरती 

मवारी आह.े 

वयंचिलत कॅमेरे, रेिडओ टेिलमे ी व उपल ध 

खा ीशीर न द या आधारे १,२१,३३७ चौ. िकमी े ात 

हा अ यास कर यात आला. 

गणनेबरोबर कर यात आले या अ यासात 

िदसनू आले आह े क  भारतात ा लांड यां या ४२३ ते 

५२० कळपांना परेुल इतका अिधवास आह.े ा म य े

येक कळपात िकमान तीन लांडगे अशी सं या ल ात 

घेतली आह.े साधारणपण े ३,६४,४२५ चौ. िकमी े  

लांड यांसाठी यो य अिधवासान े यापले असनू ा 

अिधवासांना जोडणारे मणमागही अि त वात आहते. 

सवात मोठे अिधवासयो य े  सौरा -क छ-थर दशेात 

आह.े बां लादेश, सुंदरबनाचा भारतीय दशे, 

उ राखंडातील राजाजी या  क प, िबहारमधील 

वाि मक  या  क प आिण कनाटकातील कावेरी 

व यजीव अभयार य ा िठकाणी मध या काळात लांडगे 

नाहीस ेझाल ेहोते. मा , ा भागातं लांड यांचा संचार ा 

अ यासादर यान िदसनू आला आह;े तर क छ व 

राज थानातील काही भागांत मा  लांड यांची सं या 

घटली आह.े 

वाइ डलाईफ इि टट्यटू ऑफ इिंडया – WII 

चे उ चािधकारी व ा अ यासाचे मु य डॉ. यादव  

झाला यांनी सांिगतले क  िवकासकामांमळेु होणारा 

अिधवासाचा हास, र ते-अपघात, रोगराई, कु यांबरोबरच े

संकरण आिण मढपाळांकडून होणारे मृ य ू ा कारणांनी 

रा ीय बात या 

२१ 
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लांड याचे अि त व धो यात आले आह.े 
सू  – िशवानी आझाद. ‘Wolves as endangered as  

         tigers in India; only 3,100 left’,  

         www.timesofindia.indiatimes.com,  

        ३१.०३.२०२२. 

उप हामाफत िमळाले या मािहतीनसुार भारता या 

३३% िकना याची सात याने धपू 

 
भारतीय िकनारप ी या ३३.६% भागाची सात यान े धपू 

होत अस याचे दशेाचे ह िव ान मं ी िजत  िसंह यांनी 

२ फे वुारी रोजी लोकसभते एका लेखी उ रा ारे 

सांिगतल.े  

‘नॅशनल सटर फॉर को टल रीसच’ ा सं थेन े

१९९० ते २०१८ ा २८ वषा या कालावधीत  

उप हामाफत गोळा केले या मािहती या आधारे ह े

िनरी ण न दवल े आह.े ‘इिंडअन नॅशनल सटर फॉर 

ओशन इ फोमशन सिवसेस’् (INCOIS) न े भारता या 

िकनारप ीला असलेला धोका दशवणारा िनदशांक –CVI 

(Coastal Vunerability Index) सह िकनारप ीचा 

१:१००००० माणातील नकाशा कािशत केला आह.े 

िविवध अ यासांम ये आढळून आले आह ेक  जवळपास 

१२४ िकमी लाबंी या िकनारप ीचा CVI उ चांक  आह.े 

रा यिनहाय िनदशाकं (उतरती भाजणी) 

रा य 
िकनारप ीची 

लांबी (िकमी) 

एकूण िकनारप ी या 

तुलनेत ट केवारी 

तिमळनाडू ६५ ६.३८ 

पि म बगंाल ४९ २.५६ 

कनाटक व 

गोवा 
४८ ९.५४ 

ओिदशा ३७ ७.५१ 

केरळ १५ २.३९ 

िनकोबार बटेे ८ ०.९७ 

अदंमान बेटे २४ ०.९६ 

आं  दशे ६ ०.५५ 

सू  - ‘33.6% of Indian coast under varying  

         rate of erosion, says govt.’,  
        www.business- standard.com, 
       ०२.०२.२०२२. 

संरि त े े आिण यातील कमचारी वगासाठी 
महारा  सरंि त े  वाताप  

मदतीच ेआवाहन 

संरि त े ाचे ह े वाताप  िनमाण करताना वाचकवगात महारा ातील वन कमचारी आिण संरि त े ाचे यव थापन 
करणारे अिधकारी हा एक मोठा गट असेल, अस ेल ात घेतले आह.े आजही िजथ ेइटंरनटे पोहोचललेे नाही, अशा दगुम 
भागात पोहोचाव,े हा एक हते ूया वाताप ाची छापील आवृ ी काढ यामाग ेआह.े आम या यादीत अशा काही य चा 
समावेश आह.े मा , ही यादी आणखी मोठी हावी, अशी आमची इ छा आह.े याकरता, ही िवनंती. 

वाचक हो, तु हाला दरवष  . १५० भ न महारा ातील सरंि त े ात व या या अवतीभवती काम करणा या 
वन िवभागा या कमचा यांसाठी ह े वाताप  भटे दतेा येईल. संरि त े /कमचारी/अिधकारी िकंवा मागदशक/ ाम थाचे 
नाव, प ा ही मािहती आ हाला पाठवा. ती पोहोचव याची जबाबदारी आमची! 
संपकः सपंादक य प ा c/o क पवृ  िकंवा marathipaupdate@gmail.com 
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The set of 3 available for a special discounted price

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

News, information and perspective 

Protected Area Update

1) Conservation Kaleidoscope: People, Protected Areas and Wildlife in 
Contemporary India, 2021, 450 pp, 140 line

2) The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra: News and Information 
from the Protected Area Update 1996
Price: Rs. 400 

3) The State of Wildlife in North-East India 1996
the Protected Area Update, 2013, 330 pp, 100 line
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ooks from the PA Update stable 

special discounted priceof 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 

 

Kaleidoscope: People, Protected Areas and Wildlife in 
, 2021, 450 pp, 140 line-drawings., Price: 650 

The State of Wildlife and Protected Areas in Maharashtra: News and Information 
from the Protected Area Update 1996-2015, 2019. 250 pp, 100 line-drawings, 

East India 1996-2011: A compilation of news from 
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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जगात आज जे काही जैविविवधता संप न दशे िश लक 
आहते यातील बहतांश िठकाणी आिदवासी आिण 

ामीण जनतेच ेवा त य आढळून येते. परंत ुयात आ य 
नाही कारण या लोकाचंी जीवनप ती शहरी लोकां या 
तुलनते बरीच िनसगानकूुल आह.े आप या दशेातील 
सजीवसृ ी संबंधीच े अमू य ान यांना वारसा पान े
िमळाले आह ेआिण या ानाची वाहक आह े यांची भाषा. 
आज पृ वीतलावरील जैविविवधता अभूतपूव वेगान े न  
होत असतानाच अनेक ाचीन भाषांचाही हास होत 
चालला आह े वा यां यातील िनसगिवषयक श द 
नामशेष होत आहते, हा काही योगायोग नाही. 

एखा ा दशेातील वन पती, ाणी, प ी 
यां या थािनक नावात यां यािवषयी अशी मािहती अस ू
शकते जी इतर भाषेत असेलच अस ेनाही. िशवाय, भाषा 
ही सं कृतीच े ितिबंब असते. एखा ा दशेातील 
सं कृतीचा िनसगाकडे पाह याचा ीकोन ितथ या 
भाषेतनू कट होत असतो. भारतीय सं कृती ही मळुातच 
िनसगपजूक अस यान ेभारतीय भाषांत िनसगाकडे िनज व 
व तू हणनू न पाहता एक रसरशीत िजवंत घटक हणनू 
पािहलेजाते. कॉमन हॉक क कू या प याला ि टीश लोक 
‘ ेन िफ हर’ हणत. कदािचत याची शीळ यांना 
डो याला ताप  वाटली असावी. परंत ुभारतीयांसाठी  ही 
शीळ उ हाळा संपनू पावसाळा येणार अस याचा  संकेत 
असते. यामळेु मराठीत याला पाव या व िहदंीत पपीहा 
(पीकहाँ) हटल ेजाते! 

थािनक भाषांत केवळ ितथ या सजीवांसबंंधी 
मह वपणू मािहतीच न ह;े तर या दशेातील नैसिगक 
वातावरणात कस े जगाव े या िवषयी मागदशनही असते. 
जंगलातील कोण या वन पती खा यास यो य कोण या 
अयो य, वाघ, िबबटे यांसार या ा यांपासनू अथवा 
मसुळधार पाऊस, वादळवा यापासनू वतःच ेसंर ण कस े
कराव े याची मािहती यांना यां या पवूजांकडून वारशान े
िमळत आलेली असते. उदा. आज या िठकाणी संजय 
गांधी रा ीय उ ान आह े या प रसरात वारली समदुाय 

शतकानशुतके राहतो आह.े परंतु इथे मानव-िबबट्या 
संघषात शहरी लोकां या तुलनेत वारली लोक जखमी वा 
यांचा मृ य ूहो याच े माण नग य आह.े  

शेकडो वषापासनू चालत आलेला हा ानाचा 
वारसा मानवाला िनसगासह सहजीवनाचा माग दाखव ू
शकतो आिण याला िवनाशा पासनू वाचव ूशकतो. परंत ु
ह े ानभांडार उघड याची संिहता असते थािनक भाषेत! 
हणनूच िनसग संवधनासाठी िविवध भाषा आिण 

सं कृत चे संवधनही अप रहाय ठरते.  
कोण याही दशेातील जैविविवधता संवधनाचे 

य न यश वी हो यासाठी यात ितथ या थािनक 
समदुायांचा सहभाग अितशय मह वाचा ठरतो. थािनक 
समदुायां या िचतंा, सम या समजनू घे यासाठी, यांना 
िनसग संवधनाच ेलाभ पटवनू दे यासाठी यां याच भाषेत 
यां याशी संवाद साध यास तो अिधक प रणामकारक 

ठरतो. यामळेुच आता अनेक संवधनत  थािनक भाषांतनू 
जाग कता-सािह यिनिमतीवर भर दते आहते.   

ादेिशक भाषांतून पयावरणािवषयक 
सािह यिनिमती आिण  इं जीतनू ादेिशक भाषांत तसचे 

ादेिशक भाषांमधनू इं जीत िनसगिवषयक सािह याचा 
अनवुाद होण े गरजेच े आह.े यातून ानाच े आदान दान 
होऊन संवधना या य नांना बळ िमळेल.  

- परीि त सयूवंशी  

(लेखक व यजीव संवधन िवषयक लेखक, अनवुादक आहते.) 
suryavanshipd@gmail.com 
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