
सपंादकीय          ३ 

बदु्धपौर्णिमेच्या प्रार्णगणनचेे र्नर्मत्त  

सरंक्षित िेत्रातील बातम्या    

कळसबूाई हरिशं्चद्रगड अभयािण्य        ४ 

कळसबूाई हरिशं्चद्रगड अभयािण्यात यंदा शेकरंच्या 

संख्येत घट 

काटेपणूाि अभयािण्य          ४ 

काटेपणूाि अभयािण्याबाहिे आढळला वाघाचा मतृदहे 

गौताळा औट्रमघाट अभयािण्य         ४ 

गौताळ्यातील तस्कि, र्शकाऱयांवि कािवाईबाबत 

गांभीयािचा अभाव 

बदु्धपौर्णिमेच्या गणनते गौताळ्यात ३८० प्राण्यांच ेदशिन 

ठाण ेक्रीक फ्लेर्मगंो अभयािण्य        ५ 

स्थलांतिाचा मागोवा घणे्यासाठी ठाण ेक्रीक फ्लेर्मंगो 

अभयािण्यातील सहा पक्षयांना अकंन 

ठाण ेक्रीक फ्लेर्मगंो अभयािण्यात यंदा फ्लेर्मगंोंच्या 

संख्येत वाढ 

ताडोबा अंधािी व्याघ्र प्रकल्प         ६ 

ताडोबासह कमलापिुातील हत्ती गजुिातला पाठवण्यास 

कें द्र सिकािची मान्यता 

नवेगाव नागर्ििा व्याघ्र प्रकल्प         ७ 

नवेगाव नागर्िऱयात ब्रह्मपिुीतून दोन वार्घणींचे आगमन 

लवकिच अपेर्ित 

कोका अभयािण्यात बदु्धपौर्णिमेच्या गणनते ६६६ वन्य 

प्राण्यांचे दशिन 

 

 

 

नान्नज अभयािण्य          ८ 

प्रार्णगणनेदिम्यान नान्नज अभयािण्यात माळढोकाचे 

दशिन नाही; जलैुमध्ये मात्र मादीचे वनकमिचाऱयांना 

दशिन 

पेंच व्याघ्र प्रकल्प          ९ 

गळ्यातील सापळ्यातून सटुका िालेली पेंच व्याघ्र 

प्रकल्पातील वाघीण सखुरप 

िंगद्रव्यातील बदलामळेु वेगळी र्दसणािी हिण ेपेंच व्याघ्र 

प्रकल्पात; वनार्धकाऱयाचा शोधर्नबंध 

भीमाशंकि अभयािण्य       १० 

भीमाशंकि अभयािण्यात प्रार्णगणनेदिम्यान र्बबट्याचे 

दशिन नाही; सांबिे व भेकिे मबुलक 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प       १० 

अकोला ते खंडवा िेल्वेमागािच ेर्वस्तािीकिण मेळघाट 

गाभा िेत्राबाहिेील पयाियी मागािन े

मेळघाटातील हिणांची र्शकाि किणाऱया सात जणांवि 

कािवाई 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प       ११ 

र्वशेष व्याघ्र संििण दलाच्या प्रतीिेत सह्याद्री व्याघ्र 

प्रकल्प 

चांदोली व कोयना संिर्ित िते्रांतील वनपरििते्रांत ११६ 

गव्यांची नोंद 

संजय गांधी िाष्ट्ट्रीय उद्यान       १३ 

संजय गांधी िाष्ट्ट्रीय उद्यानासाठी गजुिात वन खात्याकडे 

र्संहांची मागणी 

राज्यस्तरीय बातम्या       १३ 

‘िाज्य वन्यजीव कृती आिाखड्या’च्या 

अंमलबजावणीसाठी संर्नयंत्रण सर्मती 

अनुक्रमक्षिका 
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िाज्याकडून ‘धोकाग्रस्त वन्यजीव अर्धवासां’ची घोषणा; 

कें द्र सिकािची अंर्तम मंजिुी आवश्यक 

िाज्यात १२ नवीन संवधिन िाखीव िेत्रे आर्ण तीन नवीन 

अभयािण्य े

वनार्धकाऱयांच्या बदल्या व पदोन्नती िखडल्याने वन 

र्वभागाच्या कामकाजावि दषु्ट्परिणाम 

समदृ्धी महामागािवि वन्य प्राण्यांसाठी केलेल्या 

उपाययोजनांच्या परिणामकािकतेबाबत प्रश्नर्चन्ह 

पर्श्चम महािाष्ट्ट्र        १६ 

मसाई पठािाला संवधिन िाखीव िते्राचा दजाि दणे्याच्या 

र्नणियाबाबत संर्मश्र प्रर्तर्क्रया 

र्वदभि         १७ 

र्वदभािसह िाज्यात यंदा २४,००० पेिा जास्त वणव्याच्या 

घटनांची नोंद 

गोंर्दया-चंद्रपिू िेल्वेमागािवि पनु्हा एक व्याघ्रमतृ्य;ू िेल्वेच े

उपाययोजनांकडे दलुिि 

गोिेवाडा प्रार्णसंग्रहालयात आर्िकी सफािीला कें द्रीय 

प्रार्णसंग्रहालय प्रार्धकिणाची मंजिुी 

कोकण         १९ 

ित्नार्गिी र्जल्ह्यातील समदु्रर्कनाऱयांवि अंकन केलेली 

कासवे पितीच्या मागािवि 

माणसू-र्बबट्या संघषि       २० 

अहमदनगि र्जल्ह्यात माणसू-र्बबट्या संघषािच्या ९८९ 

प्रकिणांमध्ये वन खात्याकडून ९४ लाखांची भिपाई 

माणसू-र्बबट्या संर्िप्त वतृ्त   

व्याघ्र हल्ल्यातील मनषु्ट्यहानी संर्िप्त वतृ्त      २१ 

राष्ट्रीय बातम्या        २१ 

संिर्ित वन िते्रास एक र्कलोमीटिचे पयािविणदृष््टया 

संवेदनशील िते्र हवे : सवोच्च न्यायालय 

“व्याघ्र संचािमागािची संलग्नता र्टकवण्यासाठी 

भागीदािांच्या र्हतांर्वषयी संतलुन आवश्यक” 

आतंरराष्ट्रीय बातम्या   २२ 

जगभिात पक्षयांच्या ४८ टक्के प्रजातींच ेअर्स्तत्व 

धोक्यात; भाितातील पक्षयांची र्स्थतीही गभंीि 

थोडक्यात पि महत्त्वाचे...    २४ 

माळढोक – असनू अडचण, नसनू खोळंबा! 

  

महाराष्ट्र सरंक्षित िेत्र वाताापत्र 

खंड ३, अंक ३, जुलै २०२२ (क्र. १०) 

संपादकः िेश्मा जठाि 

साहाय्यक संपादकः पंकज सेखसिीया 

साहाय्यकः िार्धका अघोि 

शीषिक व इति िेखार्चत्रःे अर्िनी मनेन Visual Design Studio 

प्रकाशकः कल्पविृ 

संपादकीय पत्ााःC/o कल्पविृ, अपाटिमेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८, र्जमखाना, पणुे ४११००४, महािाष्ट्ट्र, भाित. 

दूरभाष/फॅक्साः ०२० २५६५४२३९ ई मेलाःmarathipaupdate@gmail.com 

संकेतस्थळाःhttps://kalpavriksh.org/documentation-outreach/newsletters/ 

*** 

टीपः ‘महािाष्ट्ट्र संिर्ित िेत्र वातािपत्रा’त प्रकार्शत बातम्या या त्या त्या बातमीखाली र्दलेल्या मळू प्रकाशनातील बातम्यांवि 

संपादकीय सोपस्काि करन प्रकार्शत केलेल्या आहते. 

*** 

‘महािाष्ट्ट्र संिर्ित िेत्र वातािपत्रा’च्या प्रकाशनासाठी अथिसाहाय्य 

दुलीप मथ्थाई नेचर कॉन्झवेशन रस्ट 

c/o फाऊण्डेशन फॉि इकॉलॉर्जकल सके्यरुिटी http://fes.org.in/ 

आर्ण 

अनेक क्षहतक्षचंतकांच्या वैयक्षिक देिग्या 

*** 
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 बुद्धपौक्षिामेच्या प्राक्षिगिनेचे क्षनक्षमत् 

वषि २०२० मध्ये ‘महािाष्ट्ट्र संिर्ित िते्र वातािपत्रा’ची 

सरुुवात िाली. तेव्हापासनू गलेी दोन वषे बदु्धपौर्णिमचेी 

प्रार्णगणना कोर्वड-१९च्या साथीमळेु िद्द किण्यात आली 

होती. यंदा िाज्यातील संिर्ित िते्रांमध्ये ही प्रार्णगणना 

किण्यात आली. ह े वातािपत्र सरु िाल्यानतंि 

बदु्धपौर्णिमलेा िालेली ही पर्हलीच प्रार्णगणना. 

 बदु्धपौर्णिमेच्या प्रार्णगणनेच ेमहत्त्व गेल्या काही 

वषाांत कमी िाले आह.े वन्यजीवांचा अभ्यास, गणना 

किण्यासाठी नवनव्या पद्धती, तंत्रज्ञान उपलब्ध िाले आह.े 

त्यामळेु अर्धकार्धक वैज्ञार्नक पद्धतीन ेगणना किण ेशक्य 

िाले आह.े त्यामळेु, बदु्धपौर्णिमेच्या प्रार्णगणनेकडे आता 

एक प्रथा म्हणनू पार्हले जाते. 

मात्र, इथे लिात घ्यायला हव े की या प्रथेमळेु 

वन्यप्राणीप्रेमी, र्वद्याथी, नवर्शके वन्यजीव संशोधक 

ह्यांना िात्रीचे जंगल संिर्ित िेत्रात जाऊन अनभुवण्याची 

संधी र्मळते. वन्य जीवशास्त्र, पयािविणशास्त्र, संवधिन 

आदी र्वषयांच्या र्वद्यार्थयाांचा पढुे काम किताना वन 

र्वभागाशी प्रत्यि वा अप्रत्यिरित्या संबंध येणाि असतो. 

तेव्हा वन र्वभागाच्या िेत्रीय कामकाजाचा लहानसा का 

होईना एक अनभुव त्यांना घतेा येतो. 

बदु्धपौर्णिमचे्या प्रार्णगणनेचा आणखी एक 

र्वशेष या अंकाच्या र्नर्मत्तान े लिात आला आह.े 

बदु्धपौर्णिमेच्या प्रार्णगणनचेी दखल मिाठी मरु्द्रत 

माध्यमांमध्ये आवजूिन घतेली जाते. त्याचा परिणाम 

म्हणनू, या पवूीच्या अंकांमध्ये न आलेल्या संिर्ित 

िेत्रांमधील जसे की काटेपणूाि आर्ण नान्नज 

अभयािण्यांतील वतृ्तांकन या अंकात आले आह.े 

महािाष्ट्ट्रात आढळणाऱया माळढोक (गे्रट इरं्डयन बस्टडि), 

िानम्हसै (वाईल्ड बफेलो) या दमुीळ प्रजातींची या 

वातािपत्रातील बातमी स्वरुपातील ही पर्हलीच हजिेी. ही 

हजेिी लागण्यासाठी वातािपत्राच े र्तसिे वषि आर्ण १० वा 

अंक यावा लागला. 

काटेपणूाि, नान्नज अभयािण्यांबिोबि 

वैर्शष््टयपणूि वन्यजीवनासाठी ओळखल्या जाणाऱया 

िाज्यातील इति काही र्ठकाणांचा या अंकात उल्लेख 

आला आह.े कोलामाकाि, मसाई पठाि, महादिे या 

र्ठकाणांसह अन्य काही र्ठकाणांना संिर्ित िते्राचा दजाि 

र्मळालेला नाही. त्यामळेु दखलपात्र वन्य अर्धवास 

असनूही त्यार्वषयी फािसे वतृ्तांकन होत नसे. मात्र, या 

र्ठकाणांना संवधिन िाखीव िेत्र र्कंवा वन्यजीव 

अभयािण्याचा दजाि र्मळवनू दणे्याच्या िाज्य सिकािच्या 

र्नणियामळेु या र्ठकाणच्या वन्यजीवनर्वषयक 

घडामोडींची दखल घतेली जाईल, अशी अपेिा आहे.  

प्रस्तुत अंकाबाबत आणखी एक उल्लेखनीय 

बाब अशी की पायाभतू सरु्वधांच्या िेषीय प्रकल्पांचे जसे 

की समदृ्धी महामागि, अकोला ते खंडवा िेल्वेमागि यांचे 

वन्यजीवांवि होणािे दषु्ट्परिणाम, वन्यजीव संििण, 

संवधिनर्वषयक कायद,े र्नयमांच्या अमंलबजावणीसाठी 

सिकािी पातळीवि र्कंवा न्यायालयीन व्यवस्थेकडून केले 

जाणािे प्रयत्न जसे की पयािविणदृष््टया संवेदनशील 

िेत्राबाबतचा सवोच्च न्यायालयाचा आदशे, 

अंमलबजावणीबाबत र्वर्वध आव्हान े जसे की वन 

खात्यातील मनषु्ट्यबळाची कायमस्वरुपी वानवा; संििण-

संवधिनासाठी पयािविणशास्त्र समजनू घणे्यासाठी सातत्यान े

प्रयत्नशील वैज्ञार्नक समदुाय आर्ण या सगळ्यात 

वन्यजीव अर्धवासांजवळ र्कंवा अनेक वेळा त्या 

अर्धवासांमध्येच िाहणािे स्थार्नक समदुाय यांच्या 

र्ववंचना अशा सगळ्याच मदुद््यांच ेप्रर्तर्नधीत्त्व या अंकात 

आले आह.े आर्ण ह ेसवि वतृ्तांकन ह ेमिाठी वतृ्तपत्रांमधनू 

र्नवडलेले आह.े बातम्या कमी आहते र्कंवा त्यामध्ये पिेुसे 

वैर्वध्य नाही म्हणनू इगं्रजी प्रसािमाध्यमांचा आधाि 

घणे्याची गिज या खपेेला जाणवली नाही.  

*** 

 

सपंादकीय 
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कळसबूाई हरिश्चंद्रगड अभयािण्य 

कळसबूाई हररशं्चद्रगड अभयारण्यात 

यंदा शेकरंच्या सखं्येत घट 

कळसबूाई हरिश् चंद्रगड अभयािण्य िते्रात गेल्या वषािच्या 

तुलनते यंदा शेकर (जाएटं र्स्क्विल)ची संख्या कमी 

िाल्याच े गणनते र्दसनू आले आह.े कळसबूाई 

हरिश् चंद्रगड अभयािण्यासह लगतच्या भीमाशंकि 

अभयािण्य परिसिात शेकर आढळतात. हरिश् चंद्रगड 

परिसिातील कोथळे, दवेिाई, तोलािर्खंड, आंबीत, 

पाचनई, कुमशते इथल्या वनांमध्ये शेकर र्दसनू येतात. 

पावसाळ्याच्या तोंडावि शेकर नवीन घिटी बांधतात ह े

लिात घऊेन ३० म ेते तीन जनू या कालावधीत भंडािदिा 

व िाजिू वनपरििते्रात त्यांची गणना किण्यात आली. 

हरिश् चंद्रगड परिसिातील कोथळे, आंबीत, 

पाचनई परिसिात ४७ शेकर र्दसनू आले. यार्शवाय 

िाडांवि शेकरंची नव्याने बांधलेली १७७ आर्ण जनुी 

१३५ घिटी आढळून आली. सोडून र्दलेली ४२ घिटी 

र्दसली. भंडािदिा पाणलोट िेत्रातील कोलटेंभे व 

ितनवाडी परिसिातील जंगलात ११ शेकर प्रत्यि र्दसले 

आर्ण वापिात असलेली १९ घिटी र्दसनू आली. 

प्रत्यिात ५८ शेकर र्दसले असले, तिी नव्यान े

बांधलेली घिटी पाहता त्यांची संख्या ७० ते ७५ असावी, 

असा अंदाज आह.े  

गेल्या वषी अभयािण्यात ९७ शेकर र्दसले होते 

(पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िते्र वाताापत्र खंड २, अंक ३, क्र. 

६) व त्यांची ३९६ घिटी र्दसनू आली होती. २०२० च्या 

तुलनते २०२१ मध्य े शेकरंच्या संख्येत दीड पटीन े वाढ 

िाल्याचे र्दसनू आले होते. २०२२ मध्ये मात्र २०२१ च्या 

तुलनते त्यांच्या संख्येत घट िाली आह.े  

सतू्र – ‘अकोले : शेकरंची संख्या घटली’,  

     www.esakal.com, २३.०६.२०२२. 

काटेपणूाि अभयािण्य 

काटेपूिाा अभयारण्याजवळ आढळला 

वाघाचा मृतदेह 

काटेपणूाि अभयािण्याजवळ अकोला वनपरििेत्रातील 

सोनखास र्शवािात २८ जनू िोजी पहाटे एक वाघ 

मतृावस्थेत आढळला. 

काटेपणूाि अभयािण्यात र्बबट्यासह इति 

प्राण्यांचा वावि आह.े यापवूी या परिसिात वाघ र्दसला 

नव्हता. गेल्या काही मर्हन्यांपासनू या परिसिात वाघ 

र्दसत असल्याचे ग्रामस्थांनी वनर्वभागाला कळवले होते. 

मात्र, वन र्वभागाने या परिसिात वाघ येऊ 

शकत नाही, असा दावा केल्याचे वतृ्तात म्हटले आह.े 

नेमक्या याच परिसिात मतृावस्थेत वाघ आढळून आला 

आह.े काटेपणूाि अभयािण्याच्या बाहिे असलेल्या या 

परिसिात चाि र्बबट्यांचा वावि असल्याचहेी ग्रामस्थांच े

म्हणण ेआह.े 

सतू्र –‘अकोला क्षिल्ह्यात पटे्टदार वाघाचा मतृ्य’ू,  

     www.esakal.com, २८.०६.२०२२. 

गौताळा औट्रमघाट अभयािण्य 

गौताळ्यातील तस्कर, क्षशकाऱयांवर कारवाईबाबत 

गांभीयााचा अभाव 

जप्त केलेले पाच लाख रुपये र्कमतीचे चंदन व मौल्यवान 

खडे वन र्वभागाच्या गौताळा अभयािण्यातील र्हविखेडा 

इथल्या कायािलयातून चोिीला गेले. खिेीज, र्सल्लोड 

इथल्या खवलेमांजि (पगँोलीन) चोिी प्रकिणी आिोपींना 

लागलीच जामीन र्मळाला. मर्हना-दोन मर्हन्यांच्या 

कालावधीत िालेल्या या घटनांमळेु वन र्वभागाच्या 

हतेूबाबत स्थार्नक लोक व वन्यप्राणीपे्रमींनी साशंकता 

व्यक्त केली आह.े 

सोयगाव इथे खवलेमांजिाच्या तस्किांना िंगेहाथ 

पकडण्यात आले. या प्रकिणी कािवाई प्रलंर्बत आह.े 

संरक्षित िेत्रातील बातम्या 
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तसेच, र्सल्लोड भागात खवलेमांजिाची चोिी किणािी 

टोळी वन र्वभागाने पकडली. मात्र, आिोपींना अटक 

िाल्याच्या दसुऱयाच र्दवशी जामीन र्मळाला. 

त्यापाठोपाठ वन र्वभागाने जप्त केलेले साडेअकिा र्कलो 

चंदन, ३०१ र्कलो मौल्यवान िंगीबेिंगी खडे, साडेपाच 

र्कलो सफेद मसुळी, सात र्कलो र्डंक, ३४२ र्कलो 

जळाऊ लाकडाची र्हविखेडा इथल्या कायािलयातनू चोिी 

िाली. यापवूी र्हविखेडा कायािलयासमोि वन र्वभागाच े

वाहन जाळण्यात आले होते. त्यातील आिोपीही 

सापडलेले नाहीत. असे असताना जप्त केलेले ह े सार्हत्य 

र्हविखेड्याऐवजी औिंगाबाद इथल्या वन र्वभागाच्या 

कायािलयात का ठेवले नाही, असा प्रश् न उपर्स्थत िाला 

आह.े  

उन्हाळ्यात औिंगाबाद र्जल्ह्यातील 

वनपरििते्रात तयाि किण्यात आलेल्या पाणवठ्यात वन 

र्वभागान ेपाणी भिले नसल्याचे समोि आले आह.े पैठण, 

कन्नड, र्सल्लोड-सोयगाव आदी र्ठकाणीही असेच िाले. 

याकडे वन्यप्राणीप्रमेींनी लि वेधले आह.े 

संििणात कुठे वन र्वभाग कुठे कमी पडला 

याच्या तपासणासाठी साहाय्यक वनसंििकाच्या 

अध्यितेखाली र्वभागीय चौकशी केली जात आह;े 

तसेच, पोर्लसांत तक्राि दाखल केली आह,े असे एका 

वरिष्ठ वनार्धकाऱयान ेसांर्गतले. 

सतू्र –‘औरंगाबाद  :चंदनचोर अन ्क्षशकाऱयांना  

         वनक्षवभागाचेच अभय!’, www.esakal.com,  

        १२.०५.२०२२. 

बुद्धपौक्षिामेच्या गिनेत गौताळ्यात  

३८० प्राण्यांचे दशान 

गौताळा औट्रमघाट अभयािण्यात बदु्धपौर्णिमलेा (१६ मे) 

िालेल्या प्रार्णगणनते लांडगा (गे्र वलु्फ), ससा, 

िानडुक्कि, नीलगाय, सायाळ (पॉक्युिपाईन) आदी र्वर्वध 

३८० पशपुक्षयांची नोंद िाली आह.े तीन र्बबटेही र्दसनू 

आले आहते.  

कन्नड वनपरििते्रात १३, नागद इथे नऊ, 

चाळीसगाव इथे सहा पाणवठ्यांवि गणना किण्यात 

आली. त्यात ६२ स्वयंसेवकांचा सहभाग होता. खेिीज, 

सात वनपाल, २७ वनििक, २४ वनमजिू यांनी वन्य 

प्राण्यांच्या प्रत्यि, अप्रत्यि नोंदी घतेल्या.  

सतू्र –‘औरंगाबाद : गौताळ्यात तीन क्षबबट्यांच ेदशान’,  

     www.esakal.com, १८.०५.२०२२. 

ठाण ेक्रीक फ्लेर्मगंो अभयािण्य 

स्थलांतराचा मागोवा घेण्यासाठी ठािे क्रीक 

फ्लेक्षमंगो अभयारण्यातील सहा पक्षयांना अंकन 

फ्लेर्मगंो पक्षयाच्या 

भाितात प्रजननासाठी 

योग्य व अयोग्य अशा 

दोन्ही प्रकािच्या 

र्ठकाणी फ्लेर्मंगोच्या 

स्थलांतिाबाबत अभ्यास 

किण्यासाठी ‘बॉम्ब े

नॅचिल र्हस्ट्री सोसायटी’ 

(BNHS)ने मुंबई 

महानगि परिसिात 

उपग्रहाधारित तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अभ्यासाचा प्रकल्प 

हाती घतेला आह.े या अंतगित सहा फ्लेर्मगंोंना सौि उजेवि 

चालणाऱया जीपीएस-जीएसएम िेर्डओ तंत्रज्ञानावि 

चालणाऱया उपकिणान ेअंकन किण्यात आले आह.े 

ठाण ेक्रीक फ्लेर्मगंो अभयािण्यात सप्टेंबि ते म े

या कालावधीत समुािे १,३०,००० फ्लेर्मंगो येतात. 

BNHSने या अभयािण्यातील फ्लेर्मगंोंच्या स्थलांति 

आर्ण अर्धवास वापिाचे प्राधान्यक्रम समजनू घणे्यासाठी 

जानेवािी ते एर्प्रल २०२२ या कालावधीत सहा 

फ्लेर्मगंोंना अंकन केले.  

या अभ्यासाद्वािे र्मळालेली मार्हती पक्षयांच े

स्थलांति आर्ण ‘सेंट्रल एर्शयन फ्लायवे’ म्हणनू 
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ओळखल्या जाणाऱया पिी-स्थलांतिाच्या मागािविील 

त्यांची र्स्थती समजनू घणे्यासाठी महत्त्वपणूि ठिेल, असे 

संस्थेने म्हटले आह.े 

अंकन किण्यात आलेल्या फ्लेर्मंगोंना नावे 

दणे्यात आली आहते. भाितात गे्रटि फ्लेर्मगंोचे प्रजनन 

होते याचा शोध लावणािे कच्छचे िाव खेंगिजी र्तसिा 

सार्हब बहादिू यांच्या नावावरन ‘खेंगिजी र्तसिा’, 

एकोर्णसाव्या शतकाच्या उत्तिाधाित आर्ण र्वसाव्या 

शतकाच्या सरुुवातीस कच्छच्या पक्षयांवि पसु्तके आर्ण 

संशोधन लेख प्रकार्शत किणािे र्ब्रर्टश पिीतज्ञ कॅप्टन 

सी. डी. लेस्टि यांच्या नावावरन ‘लेस्टि’, र्नसगितज्ञ 

चाल्सि मॅककॅन यांच्या नावावरन ‘मॅककॅन’, कच्छमध्य े

लेसि फ्लेर्मगंोच्या प्रजननाची पषु्टी किणािे पिीशास्त्रज्ञ 

डॉ. सलीम अली यांच्या नावावरन ‘सलीम’, 

पिीशास्त्रज्ञांपैकी एक हुमायू ं अब्दलुअली यांच्या 

नावावरन ‘हुमायूं’, नवी मुंबई प्रदशेाच्या नावावरन ‘नवी 

मुंबई’ अशी ही नाव ेआहते. 

‘मुंबई महानगि र्वभाग र्वकास प्रार्धकिणा’न े

या अभ्यासासाठी र्नधी र्दला असनू वन र्वभागाचा 

कांदळवन कि या प्रकल्पाचे र्निीिण कित आह.े 

सतू्र – ‘फ्लेक्षमंगोंना आता ‘िीपीएस-िीएसएम रेक्षडओ  

          टॅग’ ;राज्यात पक्षहल्ह्यांदाच पढुाकार; बॉम्ब ेनचॅरल 

         क्षहस्ट्री सोसायटीचा प्रकल्ह्प’,  

     www.loksatta.com, १४.०५.२०२२. 

ठािे क्रीक फ्लेक्षमंगो अभयारण्यात  

यंदा फ्लेक्षमंगोंच्या सखं्येत वाढ 

मुंबईतील इति र्ठकाणांपेिा ठाण े क्रीक फ्लेर्मगंो 

अभयािण्यामध्ये यंदा फ्लेर्मगंोंची संख्या जास्त आढळून 

आली आह.े ‘बॉम्ब ेनचॅिल र्हस्ट्री सोसायटी’ (BNHS) 

ने केलेल्या एका सवेिणानसुाि गेल्या वषी र्डसेंबिमध्ये 

ठाण े खाडीर्कनािी २५,००० फ्लेर्मंगो र्दसनू आले होते; 

ही संख्या यंदा माचि मर्हन्यात ५४,००० एवढी होती. 

मुंबई महानगि प्रदशेातील फ्लेर्मंगो पक्षयांची 

पाहणी BNHSच्या वतीन ेदिवषी केली जाते. या पाहणीत 

२०१८ पेिा यंदा फ्लेर्मंगोंची संख्या लिणीय वाढल्याच े

र्दसनू येत आह.े  

‘मुंबई पोटि ट्रस्ट’ने १९९४ मध्ये केलेल्या 

पर्हल्या पिी गणनेत र्शवडी परिसिात ८,००० फ्लेर्मगंो 

आढळून आले होते. ही संख्या दिवषी वाढत आह.े  

ठाण े क्रीक फ्लेर्मंगो अभयािण्यामध्ये र्डसेंबि 

२०२१ ते माचि २०२२ या कालावधीत ६५,००० 

फ्लेर्मगंोंची गणना िाली असनू र्शवडी इथे २५,००० ति 

न्हावा शेवा इथे ९,००० गे्रटि फ्लेर्मगंो आढळून आले 

आहते. फ्लेर्मंगोच्या दोन प्रजाती भािताच्या 

खाडीर्कनाऱयावि र्दसनू आल्याचे र्निीिण या पाहणीत 

नोंदवले आह.े 

सतू्र –‘फ्लेक्षमगंोंच्या संख्येत वाढ : काही क्षिकाणी वर्ाभर  

         वास्ट्तव्य; ‘बीएनएचएस’च ेसवेिण’,  

     www.loksatta.com, १४.०५.२०२२. 

ताडोबा अधंािी व्याघ्र प्रकल्प 

ताडोबासह कमलापुरातील हत्ी गुजरातला 

पाठवण्यास कें द्र सरकारची मान्यता  

ताडोबा अंधािी व्याघ्र प्रकल्पासह गडर्चिोली र्जल्ह्यातील 

कमलापिू व पातानील इथले एकूण १३ हत्ती 

गजुिातमधील जामनगि इथे पाठवण्यास कें द्र सिकािन े‘ना 

हिकत’ पत्र र्दले आह.े 

कमलापिू इथल्या आठ हत्तींपैकी चाि सदुृढ 

हत्तींसाठी त्यांच्या संपणूि जीवनकाळासाठी सोयीसरु्वधा, 

तितूद ‘िाधकृेष्ट्ण टेम्पल एर्लफंट वेल्फेअि ट्रस्ट’किणाि 

आह.े चाि सदुृढ हत्तींबिोबि कमलापिू, पातानील व 

ताडोबा इथले वयोवदृ्ध, अप्रर्शर्ित आर्ण लहान र्पल्ले 

र्मळून एकूण १३ हत्ती पाठवण्यात येणाि आहते. या 

हत्तींना र्तथे उभािण्यात येत असलेल्या दशेातील सवाांत 

मोठ्या प्रार्णसंग्रहालयात ठेवणाि असल्याचे वतृ्तात नमदू 

केले आह.े 
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हत्ती पाठवण्याचा प्रस्ताव प्रधान मखु्य 

वनसंििक (वन्यजीव) यांच्या कायािलयान ेकें द्र सिकािकडे 

पाठवल्यापासनू हत्ती पाठवण्याला स्थार्नक पातळीवरन 

तसेच वन्यप्राणीपे्रमींकडून र्विोध होत आह.े (पाहा 

महाराष्ट्र संरक्षित िते्र वाताापत्र खडं ३, अंक २, क्र. ९; 

खंड ३, अंक १, क्र. ८) मंत्री र्वजय वडेट्टीवाि यांनीही 

र्विोध केला होता. माजी वनमंत्री सधुीि मनुगंटीवाि 

यांनीही हत्ती िाज्याच्या बाहिे जाऊ दणेाि नाही, अशी 

भरू्मका घतेली होती. 

सतू्र – ‘महाराष्ट्रातील १३ हत्ती गिुरातमध्ये िाणार;     

         कें द्राचा क्षहरवा कंदील’,   

         www.esakal.com,११.०५.२०२२. 

नवगेाव नागर्ििा व्याघ्र प्रकल्प 

नवेगाव नागक्षझऱयात ब्रह्मपुरीतून दोन वाक्षघिींचे 

आगमन लवकरच अपेक्षित 

नवेगाव नागर्ििा व्याघ्र प्रकल्पात चंद्रपिू र्जल्ह्यातील 

ब्रह्मपिुी र्वभागातून दोन वार्घणी आणण्यात येणाि आहते. 

‘वाइल्डलाईफ इर्न्स्टट्यटू ऑफ इरं्डया’(WII)च े

वैज्ञार्नक र्बलाल हबीब यांनी जनू मर्हन्याच्या अखेिीस 

या प्रकल्पाला भेट दऊेन परिर्स्थतीचा आढावा घतेला. 

त्यामळेु दोन नव्या वार्घणींचे नागर्िऱयात लवकिच 

आगमन होण्याची आशा आह.े 

मध्य भाितातील व्याघ्र प्रकल्पांना महािाष्ट्ट्रातील 

व्याघ्र प्रकल्पांशी नवगेाव नागर्ििा प्रकल्प जोडतो. 

नागर्ििा वन्यजीव अभयािण्य, नवीन नागर्ििा वन्यजीव 

अभयािण्य, नवेगाव िाष्ट्ट्रीय उद्यान, नवीन नवगेाव 

वन्यजीव अभयािण्य आर्ण कोका वन्यजीव अभयािण्य ह े

िेत्र या व्याघ्र प्रकल्पात यतेे. ह ेिते्र भ्रमणमागि असल्याने 

इथले वाघ कान्हा, अचानकमाि, पेंच, ताडोबा या व्याघ्र 

प्रकल्पांत जाऊन र्स्थिाव ू लागले. परिणामी, नवेगाव 

नागर्ििा व्याघ्र प्रकल्पात वाघ र्दसेनासे िाले. या 

प्रकल्पात र्नमािण िालेल्या वाघांच्या व्यस्त प्रमाणाची 

कािणमीमांसा आर्ण त्याबाबत उपाययोजना किण्यासाठी 

WIIचे दोन अभ्यासक कायिित आहते. 

दसुिीकडे, चंद्रपिू र्जल्ह्यात व्याघ्र हल्ल्यांत 

अनेकांच े बळी जात आहते. या र्जल्ह्यात वाढलेले वाघ 

आर्ण त्यातनू र्नमािण िालेल्या संघषािच्या पाििभमूीवि या 

वाघांना कोणत्या िेत्रात सोडायचे, याविही अभ्यास 

किण्यात आला. नवगेाव नागर्ििा व्याघ्र प्रकल्पातील 

नागर्ििा अभयािण्य (जनु)े इथे एकही वाघीण नाही. 

त्यामळेु चंद्रपिू र्जल्ह्यातील ब्रह्मपिुी र्वभागातील दोन 

वार्घणींना नागर्ििा अभयािण्यात सोडण्याच्या प्रस्तावावि 

र्शक्कामोतिब किण्यात आले. या प्रस्तावावि काम सरु 

असताना कोर्वड-१९ च्या प्रादभुािवामळेु कामाची गती 

मंदावली होती. मात्र, हबीब यांच्या भटेीमळेु वार्घणींच्या 

स्थानांतिाला गती र्मळेल अशी र्चन्ह ेआहते. 

ब्रह्मपिुीतील एकूण चाि वार्घणींना या प्रकल्पात 

सोडण्याचा प्रस्ताव आह.े पर्हल्या टप्प्यात दोन वार्घणींना 

सोडण्यात येणाि आहते. या वार्घणींवि वन्यजीव 

र्वभागाची दखेिेख िाहणाि आह.े या दोन वार्घणी 

र्स्थिावल्यानतंि अन्य दोन वार्घणी प्रकल्पात सोडल्या 

जाणाि आहते. या वार्घणींमळेु वाघांच्या र्लंग गणुोत्तिाच े

संतुलन साधले जाऊन भर्वष्ट्यात नागर्ििा इथे वाघांच्या 

संख्येत वाढ होईल अशी अपिेा आहे. (पाहा महाराष्ट्र 

संरक्षित िेत्र वाताापत्र खंड ३, अकं २, क्र. ९; खंड ३, 

अंक १, क्र. ८; खंड १, अंक १, क्र. १) 

सतू्र - राि ूमस्ट्के.‘स्ट्थलांतरणातनू व्याघ्रसंवर्ान, चंद्रपरू  

        क्षिल्ह्यातून आणणार दोन वाक्षघणी’,  

       maharashtratimes.com, ०४.०७.२०२२. 
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कोका अभयारण्यात बुद्धपौक्षिामेच्या गिनेत 

६६६ वन्यप्राण्यांचे दशान 

नवेगाव नागर्ििा व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या कोका 

अभयािण्यात बदु्धपौर्णिमलेा (१६ मे िोजी) िालेल्या 

प्रार्णगणनेत चाि वाघ, पाच र्बबटे, १७ अस्वले, ५१ गवे, 

३२४ िानडुकिे, ११४ र्चतळ, १३ नीलगायी, १३ जंगली 

कुत्रे (वाईल्ड डॉग), २२ सांबिे, १८ मोि, दोन साळींदि 

(पॉक्युिपाईन), ४९ वानिे (लंगिू) असे ६६६ वन्य प्राणी 

र्दसनू आले.  

बदु्धपौर्णिमेच्या िात्री अभयािण्यातील पाणवठे व 

नैसर्गिक तलावांजवळ १७ मचाण े बांधनू ही गणना 

किण्यात आली. अभयािण्यातील १७ वनकमिचाऱयांसह 

२५ स्वयंसेवकांनी र्मळून ही गणना केली. २९ एर्प्रल िोजी 

अभयािण्यात तीन बछड्यांसह एक वाघीण र्दसली होती. 

ह ेचाि वाघही गणनेदिम्यान र्दसले. 

सतू्र – यवुराि गोमासे. ‘चार वाघ, पाच क्षबबट, १७  

        अस्ट्वलांसह ६६६ वन्यिीवांचे दशान’,  

    www.lokmat.com, २१.०५.२०२२. 

नान्नज अभयािण्य 

प्राक्षिगिनेदरम्यान नान्नज अभयारण्यात 

माळढोकाचे दशान नाही; जुलैमध्ये मात्र मादीचे 

वनकमाचाऱयांना दशान  

नान्नज, गंगेवाडीसह नान्नज माळढोक अभयािण्यातील 

इति र्ठकाणी यंदा िालेल्या बदु्धपौर्णिमलेा (१६ म े िोजी) 

िालेल्या प्रार्णगणनेदिम्यान माळढोक (गे्रट इरं्डयन 

बस्टडि) पिी र्दसला नाही. गेल्या वषी गगंेवाडी इथे 

माळढोकाची मादी र्दसली होती. पणु े र्वभागाच्या उप 

वनसंििकांनी ही मार्हती र्दली. 

प्रार्णगणनेत ३७४ काळवीट (ब्लॅकबक), चाि 

नीलगायी, २७ मोि, २२० िानडुकिे, ३२ ससे, १३ मुगंसू, 

११ लांडग े (ग्र े वलु्फ), आठ खोकड (इरं्डअन फॉक्स), 

तीन साळींदि (पॉक्युिपाईन), एक कोल्हा (गोल्डन जॅकल), 

तीन घोिपडी (मॉर्नटि र्लिडि) आदी प्राणी र्दसले. 

अभयािण्यातील १८ र्ठकाणी पाणवठ्यांजवळ मचाण,े 

लपण उभारन ही गणना किण्यात आली. वनकमिचािी व 

स्वयंसेवक अशा ३० जणांनी ही गणना केली.  

नान्नज अभयािण्यात र्दसलेल्या माळढोकाची 

वषिर्नहाय आकडेवािी खालीलप्रमाण ेआह.े 

वषा क्षदसलेले माळढोक 

२००२ २१ 

२००३ १३ 

२००४ १५ 

२००५ २२ 

२००६ ९ 

२००७ २४ 

२००८ ३० 

२००९ २४ 

२०१० २१ 

२०११ ९ 

२०१२ १३ 

२०१३ १० 

२०१४ ३ 

२०१५ २ 

२०१६ ६ 

२०१७ १ 

२०१८ १ 

२०१९ १ 

२०२० १ 

२०२१ १ 

२०२२ ० 

दिम्यान, २२ जलैु िोजी अभयािण्यात 

माळढोकाची मादी िस्ता ओलांडत असताना 

वनकमिचाऱयांना र्दसली व त्यांनी र्तच ेर्चत्रीकिण 

केल्याचे वतृ्त आह.े 
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सतू्र – अरण बारसकर. ‘मोिी बातमी; चार वर्ाांत  

         कुिेतरी क्षदसणारा माळढोक यंदा राज्यात कुिे  

         क्षदसलाच नाही’,www.lokmat.com, 

         २६.०५.२०२२. 

        ‘वन्यिीव गणनते माळढोक क्षदसलाच नाही; ३७४  

        काळवीट, चार नीलगायी क्षदसल्ह्या’,  

     www.lokmat.com, १८.०५.२०२२. 

        क्षवनोद कामतकर. ‘ वन्यिीव प्रेमींच्या  

        उत्साह:नान्नि अभयारण्यात परतला माळढोक  

        पिी, क्षवभागापढु ेसंरिण अन ्संवर्ानाचे मोिे  

       आव्हान’, divyamarathi.bhaskar.com,  

       २६.०७.२०२२. 

पेंच व्याघ्र प्रकल्प 

गळ्यातील सापळ्यातून सटुका झालेली 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघीि सखुरप 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील ‘टी-४१’ या वार्घणीच्या गळ्यात 

अडकलेल्या सापळ्यामळेु वार्घणीला िालेल्या जखमा 

बऱया िाल्याची खातिजमा किण्यात वन र्वभागाला यश 

आले आह.े 

स्वयंचर्लत कॅमिेा छायार्चत्रांच्या र्नयर्मत 

तपासणीदिम्यान २६ जानेवािीला अंदाजे पाच वषाांच्या 

‘टी-४१’ या वार्घणीच्या गळ्यात सापळा अडकल्याच े

र्दसनू आले होते. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील नागलवाडी 

वनिेत्रातील ‘माय के पाि’ र्नयतिेत्रातील जंगलात ही 

वाघीण आढळली. लगतच्या गावाच्या भागापासनू ह े

अंति अंदाजे एक र्कलोमीटि आह.े त्यानंति वार्घणीवि 

लि ठेवण्यासाठी समुािे ६० स्वयंचर्लत कॅमिेे लावण्यात 

आले होते. त्यात र्नयर्मत वन कमिचािी, र्वशेष व्याघ्र 

संििण दल आर्ण संििण कामगाि यांचा समावेश 

असलेली ११ पथके तैनात किण्यात आली होती. 

गावकऱयांना सावधानतेचा संदशे दणे्यासाठी पयािविण 

र्वकास सर्मतीचे सदस्य, पोलीस पाटील आर्ण लगतच्या 

गावांचे सिपचं यांचा व्हॉट्सअप गट तयाि किण्यात 

आला. 

२०२१ च्या चौर्थया टप्प्यातील र्निीिण 

अहवालानसुाि, वार्घणीचा वावि पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या 

नागलवाडी, सालेघाट आर्ण पर्श्चम पेंच पवितिांगांमध्ये 

होता. ज्यात अंदाजे ४० कि आर्ण ११० चौिस 

र्कमीपेिा जास्त िेत्र होते. सातत्याने ती लांबच ेअतंि पाि 

कित होती. इथे एक नि वाघ ‘टी-४१’ सोबत र्फित 

असल्याचहेी आढळून आले. १७ फेब्रवुािीला 

छायार्चत्रांतून वार्घणीची सापळ्यातून सटुका िाल्याच े

र्दसनू आले. मात्र, वार्घणीच्या मानेवि जखमा असल्यान े

पथक र्तच्यावि लि ठेवनू होते. १६ एर्प्रलच्या 

छायार्चत्रात र्तच्या मानेविील जखमा बऱया िाल्याच े

र्दसनू आले. 

सतू्र – ‘वाक्षघणीच्या गळ्यातनू सापळा क्षनघाला, वाघीण  

         सखुरप’, www.loksatta.com, २५.०५.२०२२. 

रंगद्रव्यातील बदलामुळे वेगळी क्षदसिारी हरिे 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात; वनाक्षिकाऱयाचा शोिक्षनबंि  

 

पेंच व्याघ्र प्रकल्पात र्नयर्मत गस्तीदिम्यान पांढऱया िंगाच े

सांबि, मानेच्या भागावि अधिवट पांढिा िंग असलेले 

र्चतळ आर्ण नहेमीपिेा अर्धक काळसि िंगाच े र्चतळ 

र्दसनू आले. त्या अनषंुगान े प्रकल्पाचे साहाय्यक 

वनसंििक अतुल दवेकि यांचा प्राण्यांमधील 

िंगद्रव्यांर्वषयीचा शोधर्नबंध ‘इटंिनॅशनल जनिल ऑफ 
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ॲडव्हान्स रिसचि’ या संशोधनपर्त्रकेत प्रकार्शत िाला 

आह.े  

मेलॅर्नन ह ेसस्तन प्राण्यांमध्ये आढळणािे मखु्य 

िंगद्रव्य आह.े मेलॅर्ननचे यमुेलॅर्नन आर्ण फेओमलॅेर्नन ह े

प्रकाि आहते. ते काळ्या ते र्पवळसि आर्ण र्पवळसि ते 

लाल िंगांच्या िंगश्रेणी तयाि कितात. मलॅेर्ननचा र्वकास 

हा मलॅेर्नन संशे्लषण नावाच्या जैविासायर्नक प्रर्क्रयेवि 

अवलंबनू असतो, तो कोणत्याही त्रासामळेु र्कंवा 

अनवंुर्शक उत्परिवतिनाने प्रभार्वत होतो. साधािणपण े

िंगातील बदल आसपासच्या हगंामी हवामान परिर्स्थतीवि 

आर्ण प्राणी र्जथे आढळतात, त्या भौगोर्लक प्रदशेावि 

अवलंबनू असतात. या र्शवाय वय, र्लंग, आिोग्य आर्ण 

पोषण ह े प्राण्यांच्या र्दसण्यात महत्त्वाची भरू्मका 

बजावतात, असे शोधर्नबंधात म्हटले आह.े 

सतू्र –‘पेंच व्याघ्र प्रकल्ह्पात पांढऱया रंगाचे सांबर हरीण,  

        अरे् पांढरे व अरे् क्षनयक्षमत रंगाचे क्षचतळ हरीण व 

        नेहमीपेिा अक्षर्क काळसर रंगाच ेक्षचतळ’,  

         www.loksatta.com, २५.०५.२०२२. 

भीमाशकंि अभयािण्य 

भीमाशंकर अभयारण्यात प्राक्षिगिनेदरम्यान 

क्षबबट्याचे दशान नाही; सांबरे व भेकरे मुबलक 

भीमाशंकि अभयािण्यात बदु्धपौर्णिमेला (१६ मे िोजी) 

िालेल्या प्रार्णगणनते प्रामखु्यान े सांबि व भेकि र्दसनू 

आले; र्बबटे मात्र र्दसले नाहीत. भीमाशंकि अभयािण्य 

शेकर (जाएंट र्स्क्विल) साठी प्रर्सद्ध आह.े मात्र, 

शेकरची गणना स्वतंत्रपण ेकेली जाते. 

बदु्धपौर्णिमलेा २० वनकमिचािी व २५ 

स्वयंसेवकांनी र्मळून पाणवठ्यांजवळ प्रार्णगणना केली. 

भीमाशंकिच्या जंगलातील चौिा, वीितले, भाकादवेी, 

वाजेवाडी, घाटघि, उघडी कलमजाई, किवीचा दिा आदी 

र्ठकाणी मचाण े उभारन ही गणना किण्यात आली. 

त्यामध्य े१३ सांबिे, ७ भेकिे (िेड मंटजॅक), वानिे (लंगिू), 

मोि, ससे, िानकोंबडे, उदमांजि (ऑटि), खवलेमांजि 

(पँगोलीन), शेकर आदी प्राणी र्दसनू आले. 

अभयािण्यापेिा ऊसाच्या शेती, बागायतीत 

लपण, खाद्य र्मळण ेतुलनेने सोपे असल्याकािणाने र्बबटे 

जंगलाऐवजी र्तकडे वळले असावेत, अशी शक्यता वतृ्तात 

नमदू केली आह.े   

सतू्र - ‘भीमाशंकर अभयारण्यातनू क्षबबट्या बेपत्ता, िंगल  

         सोडून ऊस शेतीकडे; सांबरांची संख्या वाढली’,  

     www.lokmat.com, १८.०५.२०२२. 

मळेघाट व्याघ्र प्रकल्प 

अकोला ते खंडवा रेल्वेमागााचे क्षवस्तारीकरि 

मेळघाट गाभा िेत्राबाहेरील पयाायी मागााने 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा िेत्रातून अकोला ते 

खंडवा िेल्वेमागािचे प्रस्तार्वत र्वस्तािीकिण आता संिर्ित 

िेत्राबाहरेन होणाि आह.े 

पयाियी भागातनू र्वस्तािीकिण केल्याने वाघांचा 

अर्धवास सिुर्ित िाहील. तसेच, जळगाव, जामोद आर्ण 

संग्रामपिू या तालुक्यांसह आजबूाजचू्या १०० गावांना 

नव्या र्वस्तािीत मागािचा लाभ होईल, असे वतृ्तात नमदू 

केले आह.े 

िेल्वे मंत्रालयाने अकोला ते खंडवा अशा १७६ 

र्कमी िेल्वेमागािला ‘मीटिगेज’मधनू ‘ब्रॉडगेज’मध्य े

रुपांतिीत किण्याचा प्रस्ताव काही वषाांपवूी मांडला होता. 

ह े र्वस्तािीकिण व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा िते्रातून 

प्रस्तार्वत होते. वाघांच्या अर्धवासाला धोका पोहोच ूनये 

म्हणनू ह ेर्वस्तािीकिण पयाियी मागािन ेव्हावे, अशी मागणी 

होती. मळुातच या गाभा िेत्राच्या संििण व संवधिनासाठी 

इथली १६ गावे व गाभ्याबाहिेील सहा गावांच े इतित्र 

पनुविसन किण्यात आले आह.े ही गावे या िेल्वेमागािच्या 

दहा र्कमी परिघातील होती.  

‘वाइल्डलाईफ इर्न्स्टट्यटू ऑफ इरं्डया’ (WII) 

न े सदु्धा या िेल्वे मागािच े र्वस्तािीकिण पयाियी भागातून 
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किण्याची सचूना केली होती.  

गाभा िेत्रातून र्वस्तािीकिणाला र्विोध होत 

असताना ‘कें द्रीय व्याघ्रसंवधिन प्रार्धकिण’ (NTCA) न े

२०१५ मध्ये र्त्रसदस्यीय सर्मती नेमली. या सर्मतीने दोन 

पयाियी मागि वन्यजीव उपाययोजनांसह र्डसेंबि २०१७ 

मध्ये कें द्र शासनाला कळवले. त्यानंति मात्र हा प्रकल्प 

िखडला होता. अखिे यंदा ११ जनू िोजी र्दल्लीत कें द्रीय 

गहृमतं्री अर्मत शहा यांच्या अध्यितेखाली ‘वेस्टनि िोन 

काउर्न्सल’ची २५ वी बैठक पाि पडली. त्यात अकोला ते 

खंडवा िेल्वेमागािच े र्वस्तािीकिण मेळघाटमधील जनु्या 

मागािऐवजी र्हविखेड (रपिाव) सोनाळा, जामोद, उसिणी, 

खकनाि या नवीन पयाियी मागािवि केले जाईल, असा 

र्नणिय घणे्यात आला. 

पणूाि ते खंडवा हा ‘मीटिगेज’ िेल्वेमागि १९६० 

च्या दशकात सरु िाला. िाजस्थानमधील जयपिू ते 

तेलंगणातील कार्चगडुा असा हा िेल्वेमागि असनू तो 

िाजस्थानातील जयपिू, अजमिे, र्चत्तोडगढ, 

मध्यप्रदशेातील ितलाम, इदंिू, महू आर्ण खंडवा, 

महािाष्ट्ट्रातील अकोला, पणूाि, नांदडे, मदुखेड आर्ण 

तेलंगणातील र्निामाबाद आर्ण र्सकंदिाबाद या शहिांना 

जोडतो. या मागािवि मेळघाटातून जाताना िेल्वेगाडी धीम्या 

गतीने जात असल्यामळेु र्तचा गैिवापिच अर्धक होत 

असे. मेळघाटमधील मसुळी, अिागंधासािख्या वनौषधी, 

हिणाची र्शगंे, लाकडाच्या मोळ्या आर्ण वाघांच्या 

र्शकािीनतंि त्यांच्या अवयवांच्या तस्किीसाठी अत्यंत 

सोयीच े वाहन अशी या िेल्वेची ओळख बनली होती. 

(पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िते्र वाताापत्र खंड२, अंक ४, क्र. 

७) 

सतू्र – ‘अकोला-खंडवा रेल्ह्वे क्षवस्ट्तारीकरण आता  

         वन्यिीव िेत्राबाहरेन; कें द्रीय गहृमंत्रयांच्या  

         बैिकीत क्षशक्कामोताब’, www.loksatta.com,  

        १५.०६.२०२२. 

 

मेळघाटातील हरिांची क्षशकार करिाऱया 

सात जिांवर कारवाई 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील र्सपना वन्यजीव र्वभागात 

िायपिू वनपरििते्रातील बोडपडात मंडळात ८ जनू पाच 

चौर्शगंे (फोि-हॉन्डि अँटीलोप) आर्ण दोन भकेिे (िेड 

मंटजॅक) मतृावस्थेत आढळली. पाणवठ्यात र्वष र्मसळून 

त्यांना मािण्यात आल्याच े चौकशीत समोि आले.  वन 

र्वभागान ेया प्रकिणी सात र्शकाऱयांना अटक केली.  

या र्शकाऱयांनी गावाच्या शेतीजवळ बोिीपाटी 

नदीच्या पात्रातील असलेल्या पाणवठ्यात यरुिया कालवनू 

वन्य प्राण्यांची र्शकाि केली. र्वषप्रयोग करन र्शकाि 

केल्यानंति र्शकाऱयांसह अन्य काही लोकांनी या प्राण्यांच े

मांस खाल्ले. कािवाई किण्यासाठी गलेेल्या वन 

र्वभागाच्या पथकावि लोकांनी हल्लाही केला. 

वन र्वभागाने र्शकाऱयांच्या घिांमधनू वन्य 

प्राण्यांचे अवयव व काही शस्त्र े जप्त केली. आिोपींवि 

वन्यजीव संििण कायद्यांतगित गनु्हा दाखल किण्यात 

आला. तात्पिुत्या वनकोठडीनंति न्यायालयीन 

कोठडीअतंगित आिोपींची िवानगी कािागहृात किण्यात 

आली. 

 

सतू्र –‘चौक्षशंगा, भेकरांना क्षवर् दऊेन मारले’,  

    www.esakal.com, १७.०६.२०२२. 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 

क्षवशेष व्याघ्र सरंिि दलाच्या प्रतीिेत 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 

िाज्यातील इति व्याघ्र प्रकल्पांप्रमाण े सह्याद्री व्याघ्र 

प्रकल्पातही र्वशेष व्याघ्र संििण दलाची नेमणकू किावी, 
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अशी मागणी गेल्या साताठ वषाांपासनू केली जात आह.े 

याबाबत कें द्रीय पयािविण, वन व हवामान बदल मंत्री भपूेंद्र 

यादव यांना पनु्हा एकदा पत्र दणे्यात आले असनू त्यांनी 

त्यावि सकािात्मक प्रर्तसाद र्दला आह.े 

अलीकडच्या काही वषाांत सह्याद्री व्याघ्र 

प्रकल्पात र्शकािी, विृतोडीच्या घटना वाढल्या आहते. 

वन्य प्राण्यांच्या हालचाली र्टपण्यासाठी लावलेल्या 

स्वयंचर्लत कॅमेऱयांची चोिी, औषधी वनस्पतींची तस्किी, 

वणवे लावण ेअशा घटना समोि आल्या आहते.  

प्रकल्पाच्या िते्र संचालकांनी िाज्य व कें द्र 

शासनाकडे याबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहाि केला. 

२०१४ मध्य ेसाताऱयाच ेमानद वन्यजीव ििक िोहन भाटे 

यांनी ही बाब तत्कालीन मखु्यमंत्री परृ्थवीिाज चव्हाण 

यांच्या लिात आणनू र्दली होती. चव्हाण यांनी तेव्हा 

तत्कालीन कें द्रीय पयािविण मतं्री र्विप्पा मोईली यांना पत्र 

र्लहून याकडे त्यांचे लि वेधले. या मदुद््यावि कायिवाही 

कित कें द्रान े मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला र्वशेष व्याघ्र 

संििण दल मंजिू केले, पण सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प 

दलुिर्ितच िार्हला.  

त्यानंति याबाबत मखु्यमतं्री दवेेंद्र फडणवीस 

आर्ण त्यानंतिचे मखु्यमंत्री उद्धव ठाकिे यांनाही पत्र 

र्लर्हण्यात आले होते. आता कें द्रीय पयािविण मंत्री भपूेंद्र 

यादव यांचे याकडे लि वेधण्यात आले आह.े त्यांनी भाटे 

यांच े पत्र र्वशेष अर्धकाऱयांकडे पढुील कायिवाहीसाठी 

पाठवल्याचे वतृ्तात नमदू केले आह.े 

२००९ साली कें द्र सिकािन े मागिदशिक सचूना 

काढल्या होत्या. त्यामध्य े१३ व्याघ्र प्रकल्पांमध्य े ‘र्वशेष 

व्याघ्र संििण दल’ र्नमािण किण्याची पिवानगी र्दली 

होती व वन र्वभागान े त्यांच्या पातळीविच या दलांची 

र्नर्मिती किावी, असे स्पष्ट र्नदशे र्दले होते. िाज्यातील 

ताडोबा अंधािी, पेंच या व्याघ्र प्रकल्पांना २०११-२०१२ 

मध्ये व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला २०१४ मध्ये र्वशेष 

व्याघ्र संििण दल दणे्यात आले. 

सतू्र –‘सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्पात क्षवशेर् व्याघ्र संरिण  

         दलाची गरि’, www.loksatta.com,  

        २३.०४.२०२२. 

चांदोली व कोयना सरंक्षित िेत्रांतील 

वनपररिेत्रांत ११६ गव्यांची नोंद 

सह्याद्री व् याघ्र प्रकल् पातील चांदोली व कोयना संिर्ित 

िेत्रांतील वन् य प्राण् यांची बधु् दपौर्णिमेला (१६ म े िोजी) 

गणना किण्यात आली. या गणनेत हळेवाक, ढेबेवाडी, 

कोयना, बामणोली या वनपरििेत्रांत ११६ गवे आढळून 

आले. या चािही िते्रांत १५ प्रजातींच्या २२४ वन् य 

प्राण् यांच् या नोंदी किण् यात आल् या आहते. 

कोर्वड-१९ साथीच् या दोन वषाांच् या 

कालखंडानतंि यंदा वन र्वभागाने बधु्दपौर्णिमेच्या िात्री 

वन्यप्राण्यांची गणना केली.  

गणनेसाठी वनकमिचाऱयांच् या सोबतीला 

वन् यप्रेमी स् वयंसेवकांची ऑनलाईन पध् दतीने नोंदणी 

किण् यात आली. नोंदणी केलेल् या स् वयंसेवकांना 

गणनेसाठी आवश्यक प्रर्शिण दऊेन त् यांच् यासाठी 

र्नयमावलीही तयाि किण् यात आली. गणना किण् यासाठी 

वनपरििते्रातील पाणवठ्यांच् या परिसिात मचाण े उभारन 

त् यावि वनकमिचािी व स् वयंसेवकांची र्नयकु् ती किण् यात 

आली.  

या गणनेदिम् यान आढळलेले काही वन्य प्राणी 

पढुीलप्रमाण े – चांदोली वनपरििेत्रात ८४ वन्य  प्राणी; 

व्याघ्र प्रकल्पातील ११६ पैकी सवािर्धक ४५ गव ेकोयना 

िेत्रातत्यानतंि हळेवाक िेत्रात ४०, ढेबेवाडी १३, 
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बामणोली इथे १८ गवे र्दसनू आले. 

सतू्र –‘सयाद्री व्याघ्र प्रकल्ह्पात ११६ गव’े,  

     www.esakal.com, २१.०५.२०२२. 

संजय गांधी िाष्ट्ट्रीय उद्यान 

सजंय गांिी राष्ट्रीय उद्यानासाठी 

गुजरात वन खात्याकडे क्षसहंांची मागिी 

मुंबईतील संजय गांधी िाष्ट्ट्रीय उद्यानातील र्संहांची संख्या 

वाढवण्यासाठी िाज्याच्या वन र्वभागान ेगजुिातमधनू र्संह 

आणण्याबाबत प्रस्ताव तयाि केला आह.े वन्यप्राणी 

आदानप्रदान योजनअेतंगित र्संहांच्या एका जोडीच्या 

मोबदल्यात वाघाची एक जोडी दणे्याच े प्रस्तावात नमदू 

केले आह.े र्संहांची आणखी एक जोडी र्मळाल्यास र्बबटे 

दणे्यात येतील, असे वतृ्तात नमदू केले आह.े उद्यानाच े

संचालक व वनसंििक जी. मर्ल्लकाजुिन, अप्पि प्रधान 

मखु्य वनसंििक (पर्श्चम वन्यजीव र्वभाग) डॉ. क्लेमेंट 

बेन यांनी एर्प्रल मर्हन्याच्या पवूािधाित यासाठी 

गजुिातमधील संबंर्धतांची भेट घतेली.  

संजय गांधी िाष्ट्ट्रीय उद्यानातील र्संहांची संख्या 

वाढवण्यासाठी गेल्या अनेक वषाांपासनू उद्यान प्रशासन 

प्रयत्नशील आह.े गजुिातमधील जनुागढ इथल्या 

सक्किबाग प्रार्णसंग्रहालयाशी यापवूी बोलणी िाली 

होती. मात्र, त्यातनू काही र्नष्ट्पन्न िाले नाही. ओर्दशा 

आर्ण तेलंगणातनूही र्संह र्मळवण्याचा प्रयत्न महािाष्ट्ट्रान े

केला, पण त्यालाही यश आले नाही. २०२१च्या 

सरुुवातीला पनु्हा गजुिातशी वन्य प्राणी आदानप्रदान 

योजनेअतंगित बोलणी किण्यात आली. मात्र, अजनू त्यावि 

र्शक्कामोतिब िालेले नाही. 

महािाष्ट्ट्राप्रमाणचे या आधी मध्य प्रदशेने दखेील 

गजुिातकडे र्संहांची मागणी केली होती. गजुिातन ेहोकाि 

र्दल्यानतंि ‘कें द्रीय प्रार्णसंग्रहालय प्रार्धकिण’ (CZA)न े

ही मंजिुी र्दली. मात्र, ऐनवेळी गजुिात वन खात्याच्या 

अर्धकाऱयांनी हा र्नणिय गजुिातच ेमखु्यमंत्री घतेील, असे 

सांगनू र्संह दणे े टाळले. महािाष्ट्ट्रासोबतची बोलणी पणूि 

िाली नसली तिीही मध्य प्रदशेप्रमाण े महािाष्ट्ट्रालाही 

असाच अनभुव येण्याची शक्यता नाकािता येत नाही, असे 

वतृ्तात म्हटले आह.े 

सतू्र –‘राज्यातील क्षसंहवाढीसािी गिुरातला साकडे;  

         संिय गांर्ी राष्ट्रीय उद्यानाकरता वनखात्याच्या  

         हालचाली; प्रस्ट्ताव सादर’, www.loksatta.com,  

        ०४.०५.२०२२. 

‘राज्य वन्यजीव कृती आराखड्या’च्या 

अंमलबजाविीसाठी सकं्षनयंत्रि सक्षमती 

िाज्यातील वन्यजीवांच्या परिणामकािक व कालबद्ध 

संवधिनासाठी कायिक्रमांची अंमलबजावणी किण्याकिता 

‘िाष्ट्ट्रीय वन्यजीव कृती आिाखड्या’च्या धतीवि २०२१ 

ते २०३० या १० वषाांच्या कालावधीसाठी ‘िाज्य 

वन्यजीव कृती आिाखडा’ तयाि किण्यात आला आह.े या 

आिाखड्याला महािाष्ट्ट्र िाज्य वन्यजीव मंडळाच्या १७ 

व्या बैठकीत मान्यता र्मळाली. आता या आिाखड्याच्या 

अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घणे्यासाठी 

िाज्याच्या मखु्य सर्चवांच्या अध्यितेखाली िाज्यस्तिीय 

संर्नयंत्रण सर्मती नमेण्यात आली आह.े 

या सर्मतीत सदस्य सर्चव म्हणनू प्रधान मखु्य 

वनसंििक (वन्यजीव), सदस्य म्हणनू गहृ र्वभागाचे अप्पि 

मखु्य सर्चव, र्वत्त र्वभागाचे प्रधान सर्चव, र्नयोजन 

र्वभागाचे प्रधान सर्चव, ग्रामर्वकास र्वभागाच े अप्पि 

मखु्य सर्चव, पोलीस महासंचालक, वन खात्याच े प्रधान 

सर्चव, साविजर्नक बांधकाम र्वभागाच े प्रधान सर्चव, 

पयािविण र्वभागाच े प्रधान सर्चव, पयिटन व सांस्कृर्तक 

कायि र्वभागाचे प्रधान सर्चव, आर्दवासी र्वकास 

र्वभागाचे सर्चव, प्रधान मखु्य वनसंििक (वनबलप्रमखु) 

तसेच िाज्य वन्यजीव मंडळातील दोन अशासकीय सदस्य 

राज्यस्तरीय बातम्या 
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यांचा समावेश आह.े या अशासकीय सदस्यांचा 

कालावधी दोन वषाांचा िाहील. सर्मतीची दि सहा 

मर्हन्यांनी बैठक आयोर्जत किण्यात येईल. 

प्रधान मखु्य वनसंििक (वन बल प्रमखु) यांच्या 

अध्यितेखाली िाज्य वन्यजीव कृती आिाखडा संर्नयंत्रण 

किदखेील स्थापन किण्यात आला आह.े प्रधान मखु्य 

वनसंििक (वन्यजीव) ह े या किाचे सहाध्यि आहते. 

अप्पि प्रधान मखु्य वनसंििक (वन्यजीव) पवूि, नागपिू, 

पर्श्चम मुंबई, कांदळवन कि, वनसंििक (वन्यजीव) व 

र्वभागीय वनार्धकािी (वन्यजीव), प्रधान मखु्य 

वनसंििक(वन्यजीव) यांच े कायािलय यांचा या किात 

समावेश किण्यात आला आह.े तसेच वनबलप्रमखु 

आवश्यकतेनसुाि अर्धकािी, कमिचािी आर्ण तज्ञांचा 

सर्नयंत्रण किात समावेश कर शकतील. 

िाज्य वन्यजीव कृती आिाखडा १२ प्रकिणांत 

र्वभागला आह.े दमुीळ प्रजातींच े संवधिन, र्शकाि आर्ण 

वन्यजीवांच्या अवैध व्यापािावि र्नयंत्रण, माणसू-वन्यजीव 

संघषािवि उपाययोजना व बचाव कायि, वन्यजीवांचे 

आिोग्य व्यवस्थापन, प्रादरे्शक भभूागाविील जल 

परिसंस्थेची संवधिन प्रणाली, र्कनािी व सागिी परिसंस्थांच े

संवधिन, वन्यजीव िते्रातील पयिटन व्यवस्थापन, 

संवधिनाची जाणीव जागरकता, लोकसहभाग, संशोधन 

आर्ण संर्नयंत्रण बळकट किण,े वन्यजीव िेत्राकिता 

शाित र्नधी सरु्नर्श्चत किण,े िाज्यात संिर्ित िेत्राचे जाळे 

बळकट किण ेआर्ण वाढवण ेया र्वषयांचा आिाखड्यात 

समावेश आह.े 

सतू्र –‘राज्य वन्यिीव कृती आराखडा  

         अंमलबिावणीसािी संक्षनयंत्रण सक्षमती’,  

    www.loksatta.com, २५.०५.२०२२. 

राज्याकडून ‘िोकाग्रस्त वन्यजीव अक्षिवासां’ची 

घोषिा; कें द्र सरकारची अंक्षतम मंजुरी आवश्यक 

िाज्यात समुािे १० ‘धोकाग्रस्त वन्यजीव अर्धवास’ 

(CWH – Critical Wildlife Habitat) घोर्षत 

किण्यात आले आहते. त्यामध्ये मयिेुिि-सपुे, बोि, नवीन 

बोि, र्वस्तारित बोि, निनाळा, लोणाि वन्यजीव 

अभयािण्य, गगुामल िाष्ट्ट्रीय उद्यान, दऊेळगाव-िेहकुेिी 

काळवीट अभयािण्य, मिाठवाड्यातील येडशी 

िामर्लंगघाट व नायगाव मयिू या अभयािण्यांचा समावेश 

आह.े महािाष्ट्ट्र िाज्य वन्यजीव मंडळाच्या ६ जनू िोजी 

िालेल्या १८ व्या बैठकीत या र्नणियावि र्शक्कामोतिब 

किण्यात आले. 

वन हक्क कायदा २००६ (FRA) तील ‘कलम 

दोन-ब’नसुाि नसुाि अभयािण्ये व िाष्ट्ट्रीय उद्यानातील 

िेत्रात वन्यजीव संवधिनासाठी CWH घोर्षत किण े

अपरे्ित होते. गेली १६ वषे हा र्वषय प्रलंर्बत होता. 

िाज्य वन्यजीव मंडळाच्या १५ व्या 

बैठकीदिम्यान CWH चे प्रस्ताव मंजिुीसाठी सादि 

किण्यापवूी ह े प्रस्ताव मंडळाची उपसर्मती तयाि करन 

र्तच्याकडे पिीिणासाठी पाठवण्यात यावे, असा र्नणिय 

घणे्यात आला होता. िाज्यात ४९ अभयािण्ये आर्ण सहा 

िाष्ट्ट्रीय उद्याने अशी एकूण ५५ संिर्ित िेत्र आहते. या 

सवि संिर्ित िेत्रांकिता CWHच े प्रस्ताव तयाि किण्यात 

आले असनू प्रस्तावांच्या पिीिणासाठी महसलू 

र्वभागर्नहाय चाि उपसर्मत्या स्थापन किण्यात आल्या 

आहते. (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िते्र वाताापत्र खंड २, अंक 

१, क्र. ४) 

दिम्यान, CWH िेत्र जाहीि किण्याचा 

अर्धकाि वन हक्क कायद्यान्वये कें द्र सिकािला आह.े 

िाज्य सिकािला CWH िते्राची र्शफािस कें द्राकडे किावी 

लागते. कें द्र सिकािच्या अंर्तम मंजिुीनंतिच CWH 

अर्धसरू्चत केले जाते. 

सतू्र –‘र्ोकाग्रस्ट्त वन्यिीव िते्र मिंरुीच ेअक्षर्कार  

         कें द्राला’, www.esakal.com,०७.०६.२०२२. 

     राखी चव्हाण. ‘र्ोकाग्रस्ट्त वन्यिीव अक्षर्वास  

         घोक्षर्त होणारे महाराष्ट्र भारतातील पक्षहले  

         राज्य’, www.loksatta.com, ०६.०६.२०२२. 

        ‘येडशी रामक्षलंगघाट, नायगाव र्ोकाग्रस्ट्त  
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        वन्यिीव अक्षर्वास’,  

        maharashtratimes.com, ०७.०६.२०२२. 

राज्यात १२ नवीन सवंिान राखीव िेते्र आक्षि 

तीन नवीन अभयारण्ये 

 

महािाष्ट्ट्र िाज्य वन्यजीव मंडळाची १८ वी बैठक ६ जनू 

िोजी मखु्यमंत्री उद्धव ठाकिे यांच्या अध्यितेखाली मुंबईत 

घणे्यात आली. या बैठकीत िाज्यात ६९२.७४ चौिस 

र्कमी िेत्रफळाविील वनांना नवीन १२ संवधिन िाखीव 

िेत्र घोर्षत किण्यास मान्यता दणे्यात आली आह.े 

जळगाव र्जल्ह्यातील वाघांचा अर्धवास 

असलेल्या मकु्ताईनगि तालुक्यातील मकु्ताई-भवानी 

वनिेत्राला वन्यजीव अभयािण्य म्हणनू घोर्षत किण्यात 

आले आह.े गडर्चिोलीतील ‘कोलामाकाि’ला 

अभयािण्याचा दजाि प्राप्त िाला आह.े िानम्हशीं-(वाईल्ड 

बफेलो)च्या संवधिनासाठी ह े अभयािण्य किण्यात आले 

असनू सध्या या भागात ४३ िानम्हशी असल्याचे वन 

र्वभागाने सांर्गतले. र्तसिे अभयािण्य र्वस्तारित लोणाि 

िेत्र आह.े 

नार्शक र्जल्ह्यात चाि तालुक्यांमध्ये संवधिन 

िाखीव िते्र किण्याचा र्नणिय िाला आह.े कळवणमध्ये 

८४.१२ चौिस र्कमी िेत्रातील ३० गाव,े त्र्यंबकेििात 

९६.९७ चौिस र्कमी िेत्रातील ३३ गावे आर्ण इगतपिुीत 

८८.४९ चौिस र्कमी िेत्रातील २८ गावांचा समावेश 

असेल. मोिागड (बागलाण) इथे ४२.८७ चौिस र्कमी 

िेत्राला संवधिन िाखीव िेत्राचा दजाि दणे्यात आला आह.े 

धळेु र्जल्ह्यातील र्चवटीबाविी ह े ६६.०४ चौिस र्कमी, 

अलालदिी १००.५६ चौिस र्कमी, िायगड र्जल्ह्यातील 

िायगड ४७.६२ चौिस र्कमी, िोहा २७.३० चौिस र्कमी, 

पणु े र्जल्ह्यातील भोि २८.४४ चौिस र्कमी, कोल्हापिू 

र्जल्ह्यातील मसाई पठाि ५.३४ चौिस र्कमी, नागपिू 

र्जल्ह्यातील मोगिकसा १०३.९२ चौिस र्कमी यांना 

िाखीब संवधिन िेत्र म्हणनू घोर्षत किण्यात आले आह.े 

सातािा शहिाजवळच्या दिे (खदुि) महादिे १.०७ चौिस 

र्कमी िेत्राला‘फुलपाखर संवधिन िाखीव िते्र’ म्हणनू 

मान्यता र्मळाली आह.े 

महादिे खोऱयातील जैवर्वर्वधतेचा अभ्यास व 

संशोधन ‘महादिे इकॉलॉर्जकल रिसचि इर्न्स्टट्यटू’ (मिेी) 

ही संस्था २०१७ पासनू कित आह.े  खोऱयातील 

जवळपास १.०५ चौिस र्कमी परिसिात एकूण ४६७ 

प्रकािच्या वनस्पती प्रजाती आढळून आल्या आहते. 

यातील बऱयाचशा प्रदशेार्नष्ठ व दमुीळ वनस्पती आहते. 

समुािे ४७ िानभाज्यांची नोंद या परिसिात किण्यात आली 

आह.े सस्तन वन्य प्राण्यांच्या २० प्रजाती, पक्षयांच्या ११८ 

प्रजाती, सिीसपृ व उभयचिांच्या १६ प्रजाती, माशांच्या 

२२ प्रजाती, सहस्रपाद प्राण्यांच्या तीन प्रजाती, पतंगाच्या 

८० प्रजाती, कोळ्यांच्या ११० प्रजाती आर्ण 

फुलपाखिांच्या एकूण पर्श्चम घाटात आढळणाऱया ३४१ 

प्रजातींपैकी १७८ प्रजाती इथे आढळून आल्या आहते. 

सतू्र - ‘नाक्षशकमध्ये चार नवे राखीव संवर्ान िते्र’,  

         maharashtratimes.com, ०७.०६.२०२२. 

        ‘राज्यात होणार तीन नवी अभयारण्य,े राज्य  

         वन्यिीव मंडळाच्या बैिकीत क्षनणाय’, 

     www.loksmat.com, ०७.०६.२०२२. 

         क्षवश्वास पवार.‘राज्यात फुलपाखरांसािी राखीव  

        िेत्र; साताऱयातील दरे खदुा महादरेला मान्यता;  

        संशोर्न-अभ्यासासािी अक्षर्क वाव’,  

       www.loksatta.com,०८.०६.२०२२. 

       कोमल आचरेकर. ‘हत्ती कॅम्प नंतर दकु्षमाळ रानम्हशी       

       िरणार गडक्षचरोलीचे वनवैभव’,  

      maharashtratimes.com, १०.०६.२०२२. 
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वनाक्षिकाऱयांच्या बदल्या व पदोन्नती रखडल्याने 

वन क्षवभागाच्या कामकाजावर दुष्ट्पररिाम  

 

वन र्वभागातील वनपरििेत्र अर्धकािी (RFO) आर्ण 

साहाय्यक वनसंििक (ACF) या दोन्ही पदांची पदोन्नती 

िखडल्याचे वतृ्त आह.े त्यामागे अर्धकाऱयांच्या कामाचा 

भाग असलेली न्यायप्रर्क्रया व त्यातील िेंगाळलेले खटले 

ही प्रमखु कािण ेअसल्याचे आढळले आह.े  

िाज्य सिकािच्या र्नणियानसुाि अद्याप 

कोणत्याही बदल्यांचे आदशे दणे्यात आलेले नाहीत. 

परिणामी, महािाष्ट्ट्र वन र्वभागातील 'अ' आर्ण 'ब' 

वगाितील अर्धकाऱयांवि अर्तरिक्त कायिभािाची जबाबदािी 

कायम आह.े  

िाज्यात र्वभागीय वनार्धकाऱयांची जवळपास 

५५ पद े रिक्त आहते. त्याचा कामकाजावि परिणाम होत 

असनू, अर्तरिक्त कायिभािामळेु एका पदाला न्याय दणे े

शक्य होत नाही. नार्शक वनवतृ्तातही अशीच र्स्थती 

आह.े नार्शक पर्श्चम आर्ण पवूि या महत्त्वाच्या 

कायािलयांच्या साहाय्यक वनसंििकांकडे मखु्यालयातील 

इति र्वभागांचीही जबाबदािी आह.े वन्यजीव आर्ण 

िोहयो र्वभागाच्या साहाय्यक वनसंििकांकडे पर्श्चमच्या 

तीन र्वभागांची अर्तरिक्त जबाबदािी आह.े त्यामळेु एकाच 

अर्धकाऱयाला स्वत:च्या मखु्य कायिभािासह इति दोन 

र्कंवा तीन कायािलयांची जबाबदािी सांभाळावी लागत 

आह.े नार्शक वनवतृ्तातील र्कमान दहा वनपाल 

वनपरििते्र अर्धकािी पदाच्या बढतीच्या प्रतीिते आहते, 

ति वनपरििते्र अर्धकाऱयांना साहाय्यक वनसंििक म्हणनू 

पदोन्नती र्मळण े अपेर्ित आह.े ठाणे, नागपिू, पणु े या 

वनवतृ्तांतही अशीच र्स्थती आह.े बढत्यांसाठी गेल्या वषी 

पदोन्नती सर्मतीची बैठक िाली. अंर्तम सेवाज्येष्ठता यादी 

तयाि िाली पण र्नणिय िालेला नाही.  

सतू्र – ‘वन क्षवभागातील पदोन्नतीचं काही िरेना,  

         अक्षर्कारी प्रतीिते, बदल्ह्यांचाही झालाय खोळबंा’,  

         maharashtratimes.com, ११.०६.२०२२. 

समृद्धी महामागाावर वन्यप्राण्यांसाठी केलेल्या 

उपाययोजनांच्या पररिामकारकतेबाबत प्रश्नक्षचन्ह 

समदृ्धी महामागािविील नािंगवाडी टोल नाका परिसिात 

हिणांचा वावि र्दसनू आला आह.े यामळेु समदृ्धी 

महामागाितील प्राण्यांसाठी केलेल्या उपाययोजनेतील त्रटुी 

पनु्हा एकदा उघड िाल्या आहते. 

महामागािवि शयित लावल्यासािखी हिण ेधावत 

असल्याची र्चत्रफीत समाजमाध्यमांवि प्रसारित िाली. 

‘महािाष्ट्ट्र िाज्य िस्ते र्वकास महामंडळा’न े‘वाइल्डलाईफ 

इर्न्स्टट्यटू ऑफ इरं्डया’ (WII) च्या सचूनांनसुाि ७०० 

र्कमीपैकी समुािे ११५ र्कमी अतंिात वन्य प्राण्यांसाठी 

उपाययोजना करन घतेल्या. तिीदखेील, नािंगवाडी टोल 

नाका परिसिातनू हिण ेमहामागािवि चढली आर्ण पलुगाव 

टोल नाक्यापयांत धावत गलेी. त्यामळेु उपाययोजनअेंतगित 

वन्य प्राण्यांसाठी केलेल्या मागािचा वापि किण्याऐवजी 

हिण े थेट महामागािवि आल्यामळेु उपाययोजनांच्या 

उपयकु्ततेबाबत प्रश्नर्चन्ह र्नमािण िाले आह.े 

सतू्र - ‘समधृ्दी महामागाावर क्षदसनू आली हरणांची शयात;  

         उपाययोिनांमर्ील त्रटूी पनु्हा एकदा उघड!’,  

     www.loksatta.com, २०.०६.२०२२. 

पर्श्चम महािाष्ट्ट्र 

मसाई पठाराला सवंिान राखीव िेत्राचा दजाा 

देण्याच्या क्षनिायाबाबत सकं्षमश्र प्रक्षतक्षक्रया 

कोल्हापिू र्जल्ह्यातील मसाई पठाि ह ेसंवधिन िाखीव िेत्र 

किण्याच्या िाज्य शासनाच्या र्नणियाचे पयािविणपे्रमी, 
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पयािविण अभ्यासकांनी स्वागत केले आह,े ति त्या 

परिसिातील ग्रामीण भागातील लोकांचा र्नणियाला र्विोध 

आह.े 

मसाई पठाि र्वस्तीणि असल्याने काही 

व्यावसार्यक गर्णते होती. इथे पवनचक्कीद्वािा 

वीजर्नर्मितीचा बेत होता. त्यासाठी वािामापक यंत्र 

बसवले होते. या पठािावि एके काळी र्वमानतळ 

उभािण्याची घोषणा तत्कालीन आमदािांनी केली होती. 

अलीकडे मसाई पठािाचा र्वकास होऊन पयिटन कें द्र व्हावे 

म्हणनू काही हौशी तरुणांनी पचंवार्षिक आिाखडा केला 

आह.े त्यामध्ये िस्ता, विृ लागवड, प्रेिणीय स्थळे कें द्र े

तयाि किण,े ईिि महाद ूतलावातील गाळ काढून तो खलुा 

किण,े र्वश्रांतीगहृ उभािणी आदींचा समावेश आह.े 

खेिीज, मसाई पठािालगतची बौद्ध लेणी – पांडवदिा गहुा 

यामळेु पठािाला धार्मिक महत्व आह.े बौद्ध लेण्यांच े

कें द्रीय पिुातत्त्व र्वभागाने संवधिन करन त्याच े

पयिटनस्थळात रपांति किावे, अशी मागणी कोल्हापिू 

र्जल्हा बौद्ध अवशेष व र्वचाि संवधिन सर्मतीच्या वतीने 

किण्यात आली आह.े सर्मतीच्या वतीने दिवषी इथे गौतम 

बदु्धांची जयंती साजिी केली जाते. मसाई पठाि ह ेसंिर्ित 

िाखीव िते्र केल्यान ेर्नयम लाग ूहोतील म्हणनू सर्मतीसह 

स्थार्नकांनी शासनाच्या र्नणियाला र्विोध दशिवला आह.े 

कस्तुिीिंगन सर्मतीच्या अहवालाप्रमाण े

शाहूवाडी तालुक्यातील ५१ गावे प्रस्तार्वत संिर्ित िेत्रात 

समार्वष्ट केली जाणाि आहते. या गावांना त्यातून 

वगळण्यात यावे, अशी मागणी र्शवसेनेच्या माजी 

आमदािाने गेल्या वषी जानेवािी मर्हन्यात तत्कालीन 

मखु्यमंत्री उद्धव ठाकिे यांच्याकडे केली होती. या 

गावांमध्ये बॉक्साईट खाणी मंजिू आहते. त्यातून िोजगाि, 

वाहतूक, हॉटेल व्यवसायातून उत्पन्नाची साधन े र्नमािण 

िाली असनू त्यावि टाच येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली 

होती. मसाई पठािानजीकच्या १३ गावांचा र्विोध 

असल्याच े पत्र वन र्वभागाकडे सादि केले असनू 

शासनाच्या नव्या र्नणियास र्विोध असल्याचे र्जल्हा 

परिषदचे्या माजी सदस्यान ेसांर्गतले.  

दिम्यान, मसाई पठािाला संवधिन िाखीव िते्राचा 

दजािर्दल्यामळेु इथल्या जैवर्वर्वधतेचे संििण होण्यास 

मदत होणाि असल्याचे पयािविणपे्रमी व अभ्यासकांनी 

म्हटले आह.े इथे अनावश्यक बांधकामे, रिसॉटि, र्वश्रामगहृ े

उभार नयते. तसेच, शासनाने पठािाच े संििण 

किण्यासाठी तत्पितेने र्नधी द्यावा, असे मत त्यांनी व्यक्त 

केले आह.े 

सतू्र – दयानदं क्षलपारे. ‘मसाई पिार संरक्षित राखीव िते्र  

         करण्यास स्ट्थाक्षनकांचा क्षवरोर्’,  

     www.loksatta.com, १०.०६.२०२२. 

र्वदभि 

क्षवदभाासह राज्यात यंदा २४,००० पेिा जास्त 

विव्याच्या घटनांची नोंद 

महािाष्ट्ट्रात या वषी समुािे २४, ५९२ वणव्याच्या घटनांची 

नोंद िाली आह.े िाज्यातील सवािर्धक वनाच्छार्दत भाग 

असलेल्या गडर्चिोली र्जल्ह्यात (पाहा महाराष्ट्र संरक्षित 

िेत्र वाताापत्र खंड ३, अंक २, क्र. ९) आर्ण त्या 

खालोखाल चदं्रपिू र्जल्ह्यात सवािर्धक वणव्यांची नोंद 

िाली आह.े  

वणव्यांचा काळ आर्णमोह फुले वेचण्याचा, 

तेंदपूत्ता संकलनाचा हगंाम एकाच वेळी येतात. फुले व पान े

संकलनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावि आगीच्या घटना 

घडतात. ह े वनोपज िटपट र्मळवण्यासाठी ते वेचणािे 

बिेचदा आगी लावतात. गावातील गिुाखीसदु्धा गिुांसाठी 

चािा जास्त उगवेल या समजतुीतनू गवताला आग 

लावतात. शतेातील कचिा, पालापाचोळा साफ 

किण्यासाठी शेतकिी शेतात आग लावतात, आदी र्वर्वध 

कािणांमळेु गावा-शतेाजवळील जंगलात आगी लागतात.  

२२ मे िोजी नागपिूच्या गोिेवाडा जंगलाला 

आग लागली. यात तब्बल १.५ चौिस र्कमी जंगल 
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जळाले. त्याच्या दसुऱयाच र्दवशी चंद्रपिू र्जल्ह्यातील 

बल्लािपिू पपेि र्मलच्या र्नलर्गिी लाकडाच्या वखािीत 

३० हजाि टन लाकडाची िाख िाली. मात्र, ही आग 

जंगलातील वणव्यामळेु लागली की या आगीमळेु 

जंगलाला आग लागली, याची चौकशी सरु आह.े 

सतू्र –‘मानवी हस्ट्तिेपामळु ेिंगलात वणव्यांच्या प्रमाणात  

        वाढ; महाराष्ट्रात यावर्ी २४ हिार ५९२ घटनांची  

        नोंद’, www.loksatta.com,०५.०६.२०२२. 

गोंक्षदया-चंद्रपूर रेल्वेमागाावर पुन्हा एका व्याघ्रमृत्यू; 

रेल्वेचे उपाययोजनांकडे दुलाि  

गोंर्दया र्जल्ह्यातील अजुिनी मोिगावच्या जंगलात कोिंबी 

गावाजवळ ११ जनू िोजी सकाळी िेल्वे रुळावि वाघाचा 

मतृदहे आढळून आला. समुािे पाच वषे वयाचा हा वाघ 

होता. प्राथर्मक अहवालात िेल्वेच्या धडकेने वाघाचा 

मतृ्य ू िाल्याच े र्निीिण नोंदवण्यात आले आह.े वडसा 

माग ेगोंर्दया-नागभीड-चंद्रपिू असा हा िेल्वेमागि आह.े दोन 

वषाांपवूी या मागािवि वाघाच्या बछड्याचा मतृ्य ू िाला 

होता. त्याआधी दखेील दोन वाघ इथे मतृ्यमुखुी पडले 

होते. खेिीज, र्बबट्या, अस्वल अशा अनेक प्राण्यांचा या 

मागािवि िेल्वेच्या धडकेने मतृ्य ूिाला आह.े 

२०१८ साली गोंर्दया-चंद्रपिू िेल्वेमागािवि 

वाघाच्या तीन बछड्यांचा मतृ्य ूिाल्यानंति या मागािविील 

वन्यप्राण्यांचे मतृ्य ू थांबवण्यासाठी उपाययोजना 

सचुवण्यासाठी िाज्य वन्यजीव मंडळान े सर्मती नेमली 

होती. या सर्मतीच्या अनेक बैठका िाल्या. या मागािविील 

वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमागि, संवेदनशील िेत्र सर्मतीच्या 

सदस्यांनी स्पष्ट केले. नमेक्या त्रटुी समजनू घते अशा घटना 

भर्वष्ट्यात घडू नयेत यासाठी वन र्वभागाने मध्य िेल्वेच्या 

नागपिू इथल्या र्वभागीय व्यवस्थापकांना याबाबत 

अहवाल सादि केला व त्यात काही सचूना केल्या. या 

िेल्वेमागािवि १९ अशी र्ठकाण ेआहते, र्जथे िेल्वेची गती 

४० र्कमी प्रर्त तास असायला हवी. ब्रम्हपिुी आर्ण चंद्रपिू 

र्वभागातील मामला, जनुोना, र्संदवेाही, र्चचपल्ली, 

तळोधी, बाळापिू, नागभीड या अर्तसंवेदनशील र्ठकाणी 

नवीन भयुािी मागि किण्यास सचुवण्यात आले होते. 

मात्र, आजतागायत या उपाययोजनांची 

अंमलबजावणी िेल्वेकडून किण्यात आलेली नाही. या 

मागािविील िेल्वेचा सिासिी वेग अजनूही ६६.५ 

र्कलोमीटि प्रर्त तास आह.े मालगाड्यांव्यर्तरिक्त आठ 

वेळा इति गाड्याही या मागािवरुन जातात. वन्यप्राणी िस्ता 

ओलांडताना र्दसल्यास वाहनांचा वेग कमी किावा, 

र्शट्या वाजवाव्या, प्रकाशिोताचा वापि किावा अशा 

सचूना िेल्वेच्या चालकांना र्दल्याचे िेल्वे अर्धकािी 

सांगतात. 

 

सतू्र - ‘रेल्ह्वेमागा वन्यप्राण्यांसािी िीवभिकच; चंद्रपरू- 

         गोंक्षदया मागाावर वाघाच्या मतृ्यनूंतर पनु्हा मदु्दा  

        चचेत’, www.loksatta.com, १२.०६.२०२२. 

        राखी चव्हाण.‘रेल्ह्वे रुळावर वाघाचा  

        मतृदहे!; गोंक्षदया क्षिल्ह्यातील घटना’,  

    www.loksatta.com, ११.०६.२०२२. 

गोरेवाडा प्राक्षिसगं्रहालयात आक्षिकी सफारीला 

कें द्रीय प्राक्षिसगं्रहालय प्राक्षिकरिाची मंजुरी  

कें द्रीय प्रार्णसंग्रहालय प्रार्धकिण (CZA)ने सफािीसाठी 

मंजिुी र्दल्यानतंि नागपिुातील ‘बाळासाहबे ठाकिे 

गोिेवाडा आंतििाष्ट्ट्रीय प्रार्णसंग्रहालया’त आर्िकी 

सफािी सरु किण्यासाठी वन र्वकास महामंडळान े काम 

सरु आह.े या सफािीसाठी महािाष्ट्ट्र सिकािने २०२२-२३ 

च्या अथिसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तितदू केली आह े

(पाहा महाराष्ट्र संरक्षित िते्र वाताापत्र खंड ३, अंक २, क्र. 

९). 
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गोिेवाडा प्रार्णसंग्रहालयात २६ जानेवािी 

२०२१ ला १२० हके्टिवि भाितीय सफािीची सरुुवात 

िाली. आता दसुऱया टप्प्यात आर्िकी सफािीचे काम 

सरु होत आह.े िेखार्चत्रे तयाि किण्यासाठी वास्तुर्शल्प 

सल्लागाि र्नयकु्त किण्याची प्रर्क्रया व लवकिच सरु 

केली जाईल. त्यानतंि दोन मर्हन्यात ही र्नर्वदा प्रर्क्रया 

पणूि होईल, असे वन र्वकास महामंडळाच्या वरिष्ठ 

अर्धकाऱयांनी सांर्गतले. 

६३ हके्टि परिसिातील भाितीय सफािीजवळच 

अर्िकन सफािी असणाि आह.े त्यात समुािे १३ र्पंजिे 

असतील आर्ण आर्िकेतील प्राण्यांच्या समुािे २८ 

प्रजाती ठेवल्या जातील. दबुई सिकािद्वािे चालवल्या 

जाणाऱया प्रार्णसंग्रहालयातून अर्िकी प्राण्यांच्या प्रजाती 

आणण्यासाठी सामंजस्य किाि किण्यात येणाि आह.े 

तसेच या सफािीसाठी भाितातील इति 

प्रार्णसंग्रहालयातनूही प्राणी आणण्याच्या पयाियावि र्वचाि 

केला जात आह.े 

सतू्र –‘नागपरूमर्ील आक्षिकन सफारीचा मागा मोकळा ;  

         अथासंकल्ह्पात क्षनर्ीची तरतदू, आराखडाही मंिरू’,  

   www.loksatta.com, २५.०४.२०२२. 

कोकण 

रत्नाक्षगरी क्षजल्ह्यातील समुद्रक्षकनाऱयांवर अंकन 

केलेली कासवे परतीच्या मागाावर 

ित्नार्गिी र्जल्ह्यातील समदु्र र्कनाऱयांवि अंकन केलेली 

चाि ऑर्लव्ह रिडले कासवे गजुिात, कनािटकची भ्रमंती 

करन पनु्हा पितीच्या प्रवासाला र्नघाली आहते. चािपैकी 

तीन कासवे एकत्र येण्याची शक्यता ‘वाइल्डलाईफ 

इर्न्स्टट्यटू ऑफ इरं्डया’ (WII)च्या शास्त्रज्ञांनी व्यक्त 

केली आह.े 

कांदळवन किान े WIIच्या सहकायािन े

महािाष्ट्ट्राच्या समदु्रर्कनाऱयावि र्वणीच्या हगंामात अंडी 

घालण्यासाठी आलेल्या पाच ऑर्लव्ह रिडले कासवांना 

अंकन करन समदु्रात सोडले होते. पकैी एका कासवाशी 

संपकि  तुटला. उिलेल्या चािपैकी प्रथमा या कासवाने 

गजुिातच्या र्कनाऱयावि पोहोचल्यानंति पितीचा मागि 

स्वीकाित वेळासचा समदु्रर्कनािा गाठला. र्तची समदु्राच्या 

आत ८० र्कलोमीटि खोल भ्रमतंी सरु होती. प्रथमा आता 

दर्िणकेडे जाण्याच ेसंकेत आहते. सावनी आर्ण वनश्री ही 

दोन्ही कासवे महािाष्ट्ट्र व गोव्याच्या सीमा भागातील समदु्र 

र्कनाऱयांजवळ आहते. सावनी मालवणच्या 

र्कनाऱयापासनू लांब अंतिावि व वनश्री दर्िणकेडील 

समदु्राच्या भागात कमी वेगाने जात आह.े िेवा ह े कासव 

गोव्याच्या र्दशेन ेसमदु्रात जात असल्याचे र्दसनू येत आह.े  

िेवा आर्ण वनश्री ही कासवे एकमकेींच्या जवळ 

असनू प्रथमा व सावनी ही कासवे िेवाकडे येऊ शकतात, 

असासंशोधकांचा अंदाज आह.े (सर्वस्ति घटनाक्रमासाठी 

पाहा : महाराष्ट्र संरक्षित िते्र वाताापत्र खंड ३, अंक २, क्र. 

९) 

सतू्र –‘‘सॅटेलाईट टॅग’ केलेली कासवे एकाच मागाावर;  

          गिुरात, कनााटक भ्रमंतीनंतर परतीचा प्रवास’,  

     www.loksatta.com, १८.०५.२०२२. 
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माणसू-र्बबट्या संघषि 

अहमदनगर क्षजल्ह्यात मािूस-क्षबबट्या सघंषााच्या 

९८९ प्रकरिांत वन खात्याकडून ९४ लाखांची 

भरपाई 

अहमदनगि र्जल्ह्यात एर्प्रल २०२१ ते माचि २०२२ 

याकालावधीत र्बबट्यांच्या हल्ल्यांत ८३९ पाळीव 

जनाविे आर्ण दोन व्यक्ती ठाि िाल्या. माणसू-र्बबट्या 

संघषािच्या एकूण ९८९ प्रकिणांत वन र्वभागाने ९४ लाख 

२० हजाि १७२ रुपयांची भिपाई संबंर्धतांना र्दली आह.े 

दोन मतृ व्यर्कं्तच्या कुटंुबांना भिपाईदाखल 

एकूण २० लाख रुपय ेदणे्यात आले. कोपिगाव व पािनिे 

तालुक्यांत र्जवीतहानीच्या घटना जास्त 

आहते. र्बबट्यांच्या हल्ल्यांतकोपिगावात १०, िाहुिीत 

तीन, र्तसगावात एक, श्रीगोंद े इथे दोन, अहमदनगिात 

तीन, पािनिे इथे दोन, पाथडीत तीनअसे एकूण २४ जण 

जखमी िाले आहते. जखमींना दहा लाख ७२ हजाि ७७२ 

रुपयांची नकुसान भिपाई दणे्यात आली आह.े 

पशहुानीच्या घटनांमध्ये कोिगावात २१८, 

िाहुिीत २३६, टाकळीढोकेिि इथे १८, र्तसगावात १५, 

श्रीगोंद्यात ५१, कजित इथे ३३, अहमदनगिमध्य े ११५, 

पािनेिमध्य े १४७, पाथडीत सहा पाळीव पशुचंा समावेश 

आह.े 

र्बबट्यांना जेिबंद किण्याकिता अनेक गावांतून 

र्पंजिा लावण्याची मागणी होत आह.े मात्र, र्बबटे जास्त व 

र्पंजिे कमी, अशी परिर्स्थती र्नमािण िाली आह.े 

सतू्र – ‘क्षबबट्याची डरकाळी भीक्षतदायक’,  

    www.esakal.com, २४.०६.२०२२. 

माणसू-र्बबट्या संर्िप्त वतृ्त 

क्षजल्हा तालुका घटना सूत्र 

औिंगाबाद कन्नड 

र्पशोि परिसिात र्बबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱयाच्या नऊ 

बकऱया ठाि; परिसिातील पाळीव जनाविांवि गेल्यादोन 

मर्हन्यांतील आठवा हल्ला 

ईसकाळ, १९.०५.२०२२ 

चंद्रपिू चंद्रपिू दगुािपिू परिसिात१६ जणांवि हल्ले किणािा र्बबट्या जेिबंद लोकसत्ता, १३.०५.२०२२ 

जळगाव िावेि 
मंगरळ गावाजवळ र्बबट्याच्या हल्ल्यात गिुाखी गंभीि 

जखमी 
ईसकाळ, १६.०६.२०२२ 

नार्शक 

नार्शक 
धोंडेगावात र्बबट्याच्या हल्ल्यात साडेसहा वषीय मलुीचा 

मतृ्य ू
लोकसत्ता, २९.०४.२०२२ 

नार्शक शहि 
आडगावात र्बबट्याच्या हल्ल्यात पाच वषीय मलुगा गंभीि 

जखमी 
ईसकाळ, ०६.०७.२०२२ 

त्र्यंबकेिि धमुोडी इथे र्बबट्याच्या हल्ल्यात आठ वषीय मलुीचा मतृ्यू ईसकाळ, ०५.०७.२०२२ 

पणेु 
आंबेगाव 

वडगाव कार्शबंगे इथ ेर्शकाि केलेली शळेी घेऊन जाणाऱया 

र्बबट्याचा र्वजेच्या धक्क्याने मतृ्य ू
ईसकाळ, ११.०७.२०२२ 

लौकी इथे र्बबट्याच्या हल्ल्यात गाय ठाि; १५ र्दवसांत चाि 

हल्ले 
ईसकाळ, १०.०७.२०२२ 

जनु्नि खामगावात र्बबट्याच्या हल्ल्यात तीन गायी व एक म्हैस ठाि ईसकाळ, १०.०७.२०२२ 

 दौंड उंडवडीत र्बबट्याच्या हल्ल्यात पाच शळे्या ठाि ईसकाळ, १०.०७.२०२२ 
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सरंक्षित वन िेत्रास एक क्षकलोमीटरचे पयाावरिदृष््टया 

सवेंदनशील िेत्र हवे : सवोच्च न्यायालय 

 

संिर्ित वन िते्रास एक र्कलोमीटिच े पयािविणदृष््टया 

संवेदनशील िेत्र (ESZ) असाव,े असे र्नदशे सवोच्च 

न्यायालयान े३ जनू िोजी र्दले. 

र्वद्यमान ESZ िेत्र ह ेएक र्कलोमीटि संिर्ित 

िेत्राबाहिेील मोकळ्या जागेच्या पलीकडे र्वस्तारित 

असल्यास र्कंवा कोणत्याही वैधार्नक साधनाने उच्च 

मयािदा र्नर्श्चत केल्यास, अशी र्वस्तारित मयािदा प्रचर्लत 

असेल, असेही न्यायालयाच्या आदशेात म्हटले आह.े  

सवोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने टी. एन. 

गोदावमिन र्थरुमलपद प्रकिणात दाखल केलेल्या अजािवि 

ह े र्नदशे र्दले. त्यात प्रत्येक िाज्याच्या मखु्य 

वनसंििकांना ESZ मधील र्वद्यमान संिचनांची यादी 

तयाि करन तीन मर्हन्यांच्या कालावधीत न्यायालयाला 

अहवाल सादि किण्यास सांर्गतले आह.े 

अनेकदा खाणकाम किता यावे यासाठी ESZ 

जाहीि केले जात नाही, जाहीि िाले तिी एक र्कमी िते्र 

िाहात नाही र्कंवा अशा संवेदनशील िते्रात खाणींना 

पिवानगी दणे्यात येते. या पाििभमूीवि हा र्नणिय वने आर्ण 

वन्यजीव संििणासाठी मोलाचा िाहील, असे मत 

पयािविण अभ्यासकांनी व्यक्त केले आह.े तसेच, यापवूी 

जाहीि िालेल्या ESZ बाबत सकािात्मक अंमलबजावणी 

होण े आवश्यक आह;े ही प्रर्क्रया संपणूि भाितात सलुभ 

व्हावी म्हणनू न्यायालयाने वेळोवेळी सचूना केल्या होत्या; 

त्यांची काटेकोि अंमलबजावणी होईल, असे र्नयोजन 

असण े आवश्यक आह,े असे िाज्याच्या वन्यजीव 

मंडळाच्या एका सदस्यांनी म्हटले आह.े 

सतू्र - ‘संरक्षित िंगलात पयाावरण संवेदनशील िते्र  

         आवश्यक; सवोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपणूा  

         आदशे’, www.loksatta.com,     

        ०६.०६.२०२२. 

२१ 

व्याघ्र हल्ल्यातील मनषु्ट्यहानी संर्िप्त वतृ्त 

क्षजल्हा तालुका घटना सूत्र 

गडर्चिोली 

आिमोिी 
अिसोडा गावाजवळ शेतात काम किणाऱया मर्हलेचा 

वाघाच्या हल्ल्यात मतृ्यू 
ईसकाळ, १३.०५.२०२२ 

गडर्चिोली 
पोलाि वनपरििेत्रात जळाऊ लाकूड आणण्याकिता िाखीव 

जंगलात गेलेल्या यवुकाचा वाघाच्या हल्ल्यात मतृ्यू 
ईसकाळ, २७.०६.२०२२ 

चंद्रपिू 

र्चमिू 
केवाडा-गोदडेा वन परिसिात तेंद ूपाने संकलनासाठी गेलेल्या 

दाम्पत्यावि वाघाचा हल्ला; पत्नी मतृ व पती गंभीि जखमी 

लोकसत्ता, 

२४,२५.०५.२०२२ 

ब्रह्मपिुी 
हळदा गावात दोन र्दवसांच्या अंतिाने वाघांच्या हल्ल्यांत दोन 

शेतमजिुांचा मतृ्यू 
लोकसत्ता, १४.०६.२०२२ 

मलू काटवन परिसिात इथे वाघाच्या हल्ल्यात शेतमजिू ठाि  लोकसत्ता ३१.०२.२०२२ 

भद्रावती 
ताडोबा अंधािी व्याघ्र प्रकल्पातील सीतािामपेठ जंगलात तेंद ू

पाने संकलनासाठी गेलेली मर्हला वाघाच्या हल्ल्यात ठाि 
ईसकाळ, १५.०५.२०२२ 

 

 राष्ट्रीय बातम्या 

 



महाराष्ट्र संरक्षित िेत्र वाताापत्र. खंड ३, अंक ३  जुलै २०२२ (क्र.१०) 

“व्याघ्र सचंारमागााची सलंग्नता क्षटकवण्यासाठी 

भागीदारांच्या क्षहतांक्षवषयी सतुंलन आवश्यक” 

एकमेकांपासनू लांब असलेल्या र्वर्वध व्याघ्र 

अर्धवासांमध्य े वाघांच्या जनकुीय दवेाणघवेाण 

व्याघ्रसंचािमागाांमळेु सलुभ होते. ‘नेटवकि  फॉि कॉन्िर्वांग 

सेंट्रल इरं्डया’ (NCCI)चा व्याघ्र संचािमागि संलग्न 

िेत्राविील शोधर्नबंध ‘कॉन्िवेशन बायोलॉजी’ या 

संशोधन पर्त्रकेत प्रकार्शत िाला आह.े त्यामध्ये ह े

र्निीिण नोंदवले आह.े  

‘िस्ते पयािविण’ (road ecology) या 

र्वषयाविील प्रदीघि अभ्यासानतंि शास्त्रज्ञ व वन्यजीव 

तज्ञांनी मध्य भाितातील वाघांच्या संचािमागाांच्या 

महत्वाबाबत विील र्निीिण नोंदवले आह.े 

वाघांच्या संचािमागािची संलग्नता र्टकवनू 

ठेवण्यासाठी वन्य प्राण्यांचे सिुर्ित मागि, स्थार्नक 

समदुायांच्या जीवनावश्यक गिजा, पायाभतू सरु्वधांच्या 

र्वकासासाठी संभाव्य स्पधाित्मक उद्दीष्ट ेयांच्यातील योग्य 

संतुलनावि एकमत आवश्यक आह.े या व्यवस्थापन 

परिणाम र्वशे्लषणाचे नतेतृ्त्व किणाऱया डॉ. अमतृा 

नीलकांतन यांनी ह े मत व्यक्त केले आह.े 

सतू्र –‘मध्य भारतातील वाघांसािीच्या संचार मागााबाबत  

         शास्त्रज्ांचे एकमत ;‘कॉन्झवेशन बायोलॉिी’मध्य े 

         रस्ट्ते पयाावरणावरील अभ्यास प्रकाक्षशत’,  

        www.loksatta.com, २७.०४.२०२२. 

तक्षमळनाडूत पालींच्या तीन नव्या प्रजातींचा शोि 

तर्मळनाडूत पालींच्या तीन नव्या प्रजातीआढळल्या 

आहते. ‘ठाकिे वाइल्डलाईफ फाउण्डेशन’चे तेजस ठाकिे, 

अिय खांडेकि आर्ण इशान अगिवाल यांच्या 

संशोधनातून समोि आलेल्या या प्रजातींर्वषयीचा 

शोधर्नबंध ‘व्हर्टिब्रेट िऑुलॉजी’ या संशोधन पर्त्रकेत 

जनू मर्हन्यात प्रकार्शत िाला आह.े 

या र्तन्ही पाली ‘नेमॅस्पीस’ जातीच्या असनू 

त्यांची प्रजाती नाम े ‘अळग’ू, ‘कलकडेनसीस’ आर्ण 

‘मुंदाथिुाईएनसीस’ आहते. शिीिाचा िंग, खवल्यांची 

संख्या, तसेच इति शािीरिक वैर्शष््टये आर्ण जनकुीय 

र्वशे्लषणाच्या आधािावि या र्तन्ही प्रजाती नवीन 

असल्याचे र्सद्ध िाले आह.े या संशोधनामळेु पर्श्चम 

घाटातील नमेॅस्पीस प्रजातींची संख्या ४७ िाली आह.े  

सतू्र - ‘तक्षमळनाडूत तीन नव्या पालींचा शोर्; िाकरे  

         वाइल्ह्डलाईफ फाऊंडेशनच ेयश’,  

     www.loksatta.com, २२.०६.२०२२. 

जगभरात पक्षयांच्या ४८ टक्के प्रजातींचे अक्षस्तत्व 

िोक्यात; भारतातील पक्षयांची क्षस्थतीही गंभीर 

 

‘स्टेटस ऑफ द वल्डिस ् बड्िस’् या अभ्यासातील 

नोंदींनसुाि, जगभिात अर्स्तत्वात असलेल्या पक्षयांच्या 

प्रजातींपैकी समुािे ४८ टक्के प्रजातींच्या पक्षयांची संख्या 

कमी होत आह.े केवळ सहा टक्के प्रजातींच्या पक्षयांची 

संख्या वाढती आह;े ति सात टक्के प्रजातींबाबत र्नष्ट्कषि 

काढण्यासाठी पिेुशी मार्हती नाही.  

मँचेस्टि मेट्रोपॉर्लटनर्वद्यापीठ, कॉनले 

र्वद्यापीठ, बडिलाईफ इटंिनॅशनल, जोहान्सबगि र्वद्यापीठ, 

पॉर्न्टर्फकल िेर्व्हयरियन र्वद्यापीठ आर्ण नेचि 

कॉन्िवेशन फाउण्डेशन आर्ण भाितातील सशोधकांच्या 

सहभागान ेहा अभ्यास किण्यात आला. 

यामध्ये जगातील पक्षयांच्या११,००० 

प्रजातींमध्य े होणािे बदल अभ्यासण्यात आले. त्यासाठी 

‘इटंिनॅशनल यरु्नअन फॉि कॉन्िवेशन ऑफ नेचि’ 

२२ 

आतंरराष्ट्रीय बातम्या 

 

http://www.loksatta.com/
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(IUCN) ‘िेड र्लस्ट’ अथाित नाहीसे होण्याचा धोका 

असलेल्या प्रजातींच्या श्रेणीर्नहाय यादी व भाितातील 

पक्षयांर्वषयी मार्हतीसाठी सिकािी व र्बनसिकािी अशा 

१० संस्थांच्या भागीदािीतून फेब्रवुािी २०२० मध्य े

प्रकार्शत किण्यात आलेल्या ‘स्टेटस ऑफ इरं्डयाज ्

बड्िस’् अहवालातीलर्निीिणांचा आधाि घणे्यात आला. 

उष्ट्णकर्टबंधीय जंगलांबिोबिच, नैसर्गिक 

गवताळ प्रदशे र्वशेष धोक्यात असलेला अर्धवास म्हणनू 

समोि आला आह.े उत्ति अमेरिका, यिुोपसह 

भाितातीलगवताळ प्रदशेातील पक्षयांमध्ये मोठी घट िाली 

आह.े 

भाितातील ८० टक्के प्रजातींच ेपिी नाहीसे होत 

आहते;ति ५० टक्के प्रजातींच्या पक्षयांची संख्या वेगाने 

कमी होत आह.ेभाितातील पाणथळ भागातील ४७ टक्के, 

गवताळ प्रदशेातील ५९ टक्के व जंगलातील ६२ टक्के 

प्रजातींचे पिी नाहीसे होण्याच्या मागािवि आहते. 

सतू्र –‘िागक्षतक स्ट्तरावर पक्षयांच्या संख्येत सातत्याने घट;  

        अक्षर्वासाचे नकुसान, िक्षमनीचा अक्षतवापर  

        कारणीभतू’, www.loksatta.com,  

        ११.०५.२०२२.  
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Three distinctive books from the PA Update stable 

The set of 3 available for a 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 

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 line-

drawings, 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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सोलापिू र्जल्ह्यातील नान्नज माळढोक अभयािण्य 

धोकाग्रस्त वन्यजीव अर्धवास म्हणनू घोर्षत किण्यात 

आले आह.े साहाय्यक वनसंििक र्दलीप वाकचौिे 

त्यासाठी जलैु मर्हन्यात सोलापिुात येऊन गेले. माळढोक 

अभयािण्य ज्या परिसिात आह ेर्तथल्या निोटेवाडी गावात 

ग्रामसभाही घणे्यात आली. तीत यार्वषयी चचाि िाली. 

मदु्दा आह े तो माळढोक पक्षयाचा. गतवषी िालेल्या 

माळढोक पक्षयाच्या गणनमेध्य ेया परिसिात फक्त एक नि 

माळढोक असल्याचे र्दसनू आले आह.े हा पिी एका 

जागी थांबत नाही. तो स्थलांति किीत असतो. अशा 

र्स्थतीत अभयािण्यातील माळढोकची संख्या वाढणाि 

कशी? श्री. वाकचौिे सांगतात, “आम्ही कृर्त्रम फलन 

घडवनू आण.ू” मादी उपलब्ध नसेल ति कृर्त्रम फलन 

किणाि कसे? र्शवाय हा एका जागी न िाहणािा पिी 

आह.े ही प्रर्क्रया कशी घडवनू आणणाि? 

माळढोक पक्षयामळेु सोलापिू र्जल्ह्यातील 

अनेक र्वकासकामे होत नाहीत. सोलापिूपासनू जवळच 

होऊ घातलेल्या बोिामणी आंतििाष्ट्ट्रीय र्वमानतळासाठी 

माळढोक अभयािण्याचा हवाला दऊेन काम थांबवले 

आह.े दसुिीकडे, याच भागातून सिुत ते चेन्नई िाष्ट्ट्रीय 

महामागि जाणाि आह.े त्यासाठी जमीन संपादन जोिात सरु 

आह.े ही जमीन अथाितच माळढोक अभयािण्य म्हणनू 

घोर्षत केलेल्या परिसिातील आहे. कें द्रीय मतं्री र्नतीन 

गडकिी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणनू सिुत-चने्नई मागािकडे 

पाहणाि आर्ण सोलापिूकिांच्या र्वकासासाठी उपयकु्त 

असलेला आंतििाष्ट्ट्रीय र्वमानतळ मात्र एका माळढोकाच े

कािण सांगनू डब्यात टाकणाि... वास्तर्वक, 

र्वमानतळासाठी समुािे एक हजाि एकि िेत्र संपार्दत 

किण्यात आले आह.े र्तथे कंपौंडवॉल टाकण्यात आली 

आह.े पण कामकाज मात्र ठप्प आहे. 

माळढोकाची संख्या वाढली पार्हजे, यात दमुत 

नाही. पण र्वकास आर्ण पिीसंििण यांचा समन्वय 

साधण्याची आवश्यकता आह.े र्विोधाभास असा की, 

नान्नज आर्ण परिसिातील जर्मनींच्या खिेदीर्वक्रीचे 

व्यवहाि जोिात सरु आहते. या भागात खाणी आहते. 

महामागािच्या कामासाठी खडी पाठवण्याचे काम नान्नज 

अभयािण्यात असलेल्या खाणींमधनू उत्खनन करनच 

केले जाते. त्याला िीतसि पिवानगी र्दलेली आह.े फक्त 

र्वमानतळाला पिवानगी नाकािली आहे, ह े काय 

गौडबंगाल आह ेते कळायला मागि नाही.  

महत्त्वाचे म्हणजे, अभयािण्यात पिीच नसले 

ति अभयािण्यच नाहीसे होईल, या भाबड्या संकल्पनतेून 

अनेक स्थार्नक िर्हवासी माळढोक र्दसला की त्याची 

हत्या करन त्याच े मांस खात आहते. त्यामळेु 

स्थार्नकांकडूनच पक्षयाला धोका आह.े मग, कृर्त्रम फलन 

र्कंवा अन्य मागािने माळढोकाची संख्या वाढवण्याचा 

प्रयत्न केला ति लोक त्याला र्जवंत ठेवणाि नाहीत, ही 

वस्तुर्स्थती आह.े माळढोक अभयािण्याचे नेमके र्कती 

आर्ण कोणते फायद े आहते, ह े स्थार्नक लोकांना नीट 

समजावनू सांर्गतल्यार्शवाय ह े प्रकाि टळणाि नाहीत 

आर्ण माळढोकही वाढणाि नाहीत. धोकाग्रस्त, 

अर्तसंवेदनशील वगैिे गोष्टी ठीक आहते, पण लोकांचा 

र्विास संपादन किण ेहचे प्रमखु आव्हान आह,े यात शंका 

नाही. 

- रजनीश जोशी 

र्नवासी संपादक, तरुण भाित संवाद, सोलापिू 

joshirajanish@gmail.com 
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From: Kalpavriksh, Apt. 5, Sri Dutta Krupa,  

908 Deccan Gymkhana, Pune 411004 

थोडक्यात पि महत्त्वाचे... 

माळढोक - असनू अडचि, नसनू खोळंबा ! 
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