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आंबोली इथे बरु शी या दोन जात ची न द; महारा ात
या जाती िदस याची पिहलीच वेळ
ेट इिं डयन ब टड अभयार य
४
राज थानातून माळढोकाची िप ले ेट इिं डयन ब टड
अभयार यात आण याचा वन िवभागाचा मानस
ठाणे क लेिमगं ो अभयार य
५
ठाणे क लेिमगं ो अभयार याला ‘रामसर’ दजा
ताडोबा अंधारी या क प
५
ताडोबा अंधारी या क प खल
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नवेगाव नागिझरा या क प
६
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पच या क प
७
पच - खवासा रा ीय महामागावर व य ा याचं े
अपघाती मृ यू सु च
बोर या क प
७
बोर या क पातील बीटीआर-७ वािघणीला जेरबदं
कर याचे य न; पाळीव जनावरे मार या या
घटनांमळ
ु े थािनकां या मनात भीती

भीमाशंकर अभयार य
८
भीमाशंकर अभयार यात ‘मह वपणू व यजीव अिधवास’
घोिषत कर यासाठी सिमती
स ा ी या क प
८
स ा ी क पासह दि ण कोकणात आठ वाघाच
ं ा वावर
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जोडणा या मणमागात खाणकामाला मजं रु ी
संजय गांधी रा ीय उ ान
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संजय गांधी रा ीय उ ानासाठी महारा करणार
गजु रातशी वाघिसहं ांची देवाणघेवाण
रा य तरीय बात या
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व य ा या या ह यातील मनु यहानी, पशुधनहानीसाठी
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महारा वन िवभागाने के लेली या गणना ोटक;
देशा या आकडेवारीला फटका
िगधाडांसाठी रा यातील अिधवास सरु ि त कर याची
वयंसवे ी सं थेने य के ली गरज
रा यात गोड्या पा यातील माशां या देशी जाती लु
हो याचा मागावर, अ यासकाचे िनरी ण
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पि म महारा
१४
सांगली िज ातील डुबई कुरणाला िमळणार संवधन
राखीव े ाचा दजा
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गडिचरोली व चं परू िज ांतील पाळीव ह ी गजु रातला
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गोरे वाडा ािणसं हालयात ा यांना हािनकारक घटनांमळ
ु े
ा यां या सरु ेबाबत िच ह
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माणसू -िबबट्या संि वृ
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आतं ररा ीय बात या
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आंतररा ीय समु ातील जैविविवधता सरं णाबाबत
िनणयािवनाच सयं ु रा ां या प रषदेचा समारोप
जगातील व य ा यां या सं येत ५० वषात
६९ ट यांनी घट
थोड यात पण मह वाचे...
२४
चं परू िज ातील मानव व य- ाणी संघष – व तुि थती
व उपाय
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महारा सरं ि त े वाताप
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सपं ादकः रे मा जठार
साहा यक सपं ादकः पक
ं ज सेखसरीया
साहा यकः रािधका अघोर
शीषक व इतर रे खािच ःे अि नी मेनन Visual Design Studio
काशकः क पवृ
संपादक य प ाःC/o क पवृ , अपाटमट ५, ी द कृ पा, ९०८, िजमखाना, पणु े ४११००४, महारा , भारत.
दूरभाष/फॅ सः ०२० २५६५४२३९ ई मेलःmarathipaupdate@gmail.com
सक
ं े त थळःhttps://kalpavriksh.org/documentation-outreach/newsletters/
***
टीपः ‘महारा संरि त े वाताप ा’त कािशत बात या या या या बातमीखाली िदले या मळ
ू काशनातील बात यांवर
संपादक य सोप कार क न कािशत के या आहेत.
***
‘महारा संरि त े वाताप ा’ या काशनासाठी अथसाहा य
दुलीप म थाई नेचर कॉ झवशन ट
c/o फाऊ डेशन फॉर इकॉलॉिजकल से यु रटी http://fes.org.in/
आिण
अनेक िहतिचंतकां या वैयि क देण या
***
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असतात. आप या कृ तीमळ
ु े होऊ शकणा या प रणामाच
ं ा
िवचार कर याची माणसासारखी मता यां याकडे नाही.
यामळ
ु े कोणताच व य ाणी जाणीवपवू क िपकाचं ी
नासधसू ‘करत’ नसतो; तो फ याचे खा िमळवनू
खातो. यात िपकांचे नक
ु सान होते. ह ी हैदोस घालत
नाहीत िकंवा धमु ाकूळही घालत नाहीत. यांचा आकार व
ताकदच इतक चडं असते क िजथून कळप जातो
ितथ या वन पत या फां ा मोडतात, पायाखाली िपके
दबतात. वाघ-िबबटे ‘ठरवनू ’ माणसांचे बळी घेत नाहीत.
बरे चदा वसरं णाथ ह ला करतात. अशा ह यात ठार
झालेला माणसू खातातच असे नाही. तरीदेखील
‘नरभ क’, ‘मानवी र ाला चटावलेला’ हे श द
वृ ांकनात सहज वापरले जातात. अिधकृ त सू ांकडून
खा ी क न घेत यािशवाय वाघ िकंवा िबबट्याला
‘नरभ क’ तर सोडाच पण ‘ह लेखोर’ िवशेषण वापरणेही
चक
ु चे आहे.
नैसिगक अिधवासात िवखरु ले या चपळ भ य
जात पे ा पाळीव जनावरे िमळवायला सोपी यामळ
ु े
ऊजा वाचव या या नैसिगक ऊम तनू वाघिबबटे
गाईगरु ांवर ह ले करतात. िवखरु ले या खा वन पती
हडकून खा यापे ा शेतािशवारांत मबु लक व एका
िठकाणी सहज उपल ध खा िमळत अस यामळ
ु े
तृणभ ी ाणी शेती, बागायतीकडे येतात.
खेरीज, गे या काही दशकांतील सरं णसंवधना या य नांमुळे, िवशेषतः या संवधनावर ल
क ीत के यामळ
ु े व य ा याच
ं ी सं या वाढली आहे.
नैसिगक अिधवासांत परु े शी जागा व खा ाचा अभाव,
इतर ा यांबरोबर करावी लागणारी जग यासाठीची पधा
अशा कारणामं ळ
ु े व य ाणी मानविनिमत अिधवासामं ये
येऊ लागले आहेत. मळ
ु ात यां या नैसिगक
अिधवासां या हासाला आपणच कारणीभतू आहोत हे
आपण सोयी कर र या िवसरतो.
या काही मल
ू भतू बाबी ल ात घेत या तर
व यजीवांिवषयीचे वृ ाक
ं न व तिु न करणे श य होईल.
असे वृ ांकन समाजमनात व यजीवांिवषयी जाण,

सपं ादक य
जपून वाप श द
‘माणसू - व यजीव संघष’ हे श द वारंवार ऐक यावाच यात येऊ लागले आहेत. माणसाचा पृ वीवरील
पसारा वाढतच चालला आहे. माणसाला िवचार करता
येतो, भाषे या सहा याने एकमेकांशी िवचाराचं ी
देवाणघेवाण करता येते. भोवतालची सृ ी समजनू घे याची
मता माणसात आहे. अ य जात म ये या मता नाहीत
िकंवा यातील काही मता काही जात म ये अस या
तरी या माणसाइत या िवकिसत झाले या नाहीत.
माणसा यित र
जाती भोवताल या
प रि थतीशी जळ
ु वनू घेत जगतात. यानं ा ते जमत नाही
या जाती कालातं राने न होतात. माणसू मा जगताना
भोवतालची प रि थती वतः या सोयीसाठी, बरे चदा
कायम व पी बदलनू टाकतो. यामळ
ु े आजघडीला तरी
माणसू हा जाती हणनू पृ वीवरील इतर सव जात या
तुलनेत बलवान ठरला आहे. या याशी तु यबळ
कोणताही व यजीव नाही. ते हा, हा ‘माणसू - व यजीव
संघष’ का हणायचा?
रानडु करे , गवे, हरणादी ा यानं ी ‘के लेली’
िपकाचं ी नासधसू , ह नी ‘घातलेला हैदोस’, व य
ा यांनी ‘घातलेला धमु ाकूळ’, वाघ-िबबट्याने ‘घेतलेले’
बळी, नरभ क, काळ, ू र, ह लेखोर... हे आिण असे
सारमा यमे करत असलेले श द योग, वाचकाला
आकषनू घे यासाठी वापरलेले भडक मथळे व यजीवांकडे
पाह याचा मराठी सारमा यमांचा ीकोन आिण
व यजीवांिवषयक [नसलेली] जाण दशवतात.
लोकशाहीचा चौथा तंभ असलेली प का रता
जनमानसाचे ितिनधी व करते आिण याचवेळी आप या
भिू मका, ीकोन जनमानसात जवत असते. ते हा,
बातमीदार व प कारांनी हे भान बाळगनू व यजीव िवषयक
वृ ाक
ं न करणे मह वाचे आहे. माणसू वगळता इतर जाती
आप या जीवनि या के वळ नैसिगक ऊम तनू करत
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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सवं ेदनशीलता िनमाण कर यासाठी आिण पयायाने
आप यामळ
ु े च उ वले या व यजीविवषयक सम यांवर
उपाय शोध यासाठी सहा यभतू ठरे ल. तूतास सु वात
हणनू महारा सरं ि त े वाताप ाने श द आणखी
जपनू वापर याचा िन य के ला आहे!
***

काशनाचे सक
ं े त थळ https://indianforester.co.in/index.php/indianfo
rester/article/view/164506

ेट इिं डयन ब टड अभयार य
राज थानातून माळढोकाची िप ले ेट इिं डयन ब टड
अभयार यात आण याचा वन िवभागाचा मानस

संरि त े ातील बात या

राज थानात माळढोक ( टे इिं डयन ब टड) प याची अंडी
कृ ि म र या उबवनू ज माला आलेली िप ले
सोलापरु ातील ेट इिं डयन ब टड अभयार यात
आण याचा महारा ा या वन िवभागाचा मानस आहे.
माळढोका या दोन मा ा व एक नर प ी राज थानातील
क ातून िमळव यासाठी ताव तयार कर याची सचू ना
अित र उपमु य वन सरं क लेमट बेन यांनी व यजीव
िवभागाला के ली आहे.
बेन यांनी ेट इिं डयन ब टड अभयार याची
पाहणी के ली. यानतं र मानद व यजीव र क,
अभयार याचे अिधकारी यां यासह झाले या बैठक त
यांनी या सचू ना के या. या संदभात पु यातील उपवन
संर क व यजीव िवभागालाही सचू ना देणार अस याचे
यांनी सांिगतले.
दर यान, राज थानातून माळढोकाची िप ले
िमळव याची ि या िततक शी सोपी नाही. ितथ या
क ात १०० पे ा जा त िप ले असायला हवीत आिण
याकरता अनेक वषाचा कालावधीही लागू शकतो.
खेरीज, माळढोकाचा सोलापरु ातील अिधवास वाचिवणे
गरजेचे आहे, असे मत मानद व यजीव र कांनी य
के ले.
ोत – ‘कृ ि म र या अंडी उबवनू ज माला घातलेली
माळढोकची िप ले ना नज अभयार यात
येणार’,www.lokmat.com, १९.०८.२०२२.

आबं ोली दोडामाग संवधन राखीव
आबं ोली इथे बुरशी या दोन जात ची न द;
महारा ात या जाती िदस याची पिहलीच वेळ
िसधं दु गु िज ातील आंबोली इथे परजीवी कारातील
दोन का या बरु श ची न द कर यात आली. मेिलओला
बुकनानीकोला आिण मेिलओला प गामी अशी शा ीय
नावे असले या या का या बरु शी महारा ात िदसनू
ये याची ही पिहलीच वेळ आहे. यापवू या जात ची न द
ही भारतात फ के रळ रा यात झाली होती.
बुकनानीकोला ही जाती चार िकंवा चारोळी
या वृ ावर आिण प गामी ही जाती करंज या वृ ावर
आढळून आली.
गे या तीन वषापासनू र नािगरी व िसंधदु गु
िज ातील व य वन पत वर आढळणा या का या
बुरश चा अ यास करत असलेले संशोधक ितक नाटेकर
यांना ा जाती िदसनू आ या. नाटेकर हे स या िशवाजी
िव ापीठ को हापरू अतं गत इचलकरंजी इथ या सं थेत
संशोधक हणनू कायरत असनू या संशोधनासाठी यांना
डॉ. चं हास पाटील आिण डॉ. अजं ली पाटील याचं े
मागदशन लाभले.
या िवषयीचा शोध िनबंध ‘इिं डयन फॉरे टर’ या
आतं ररा ीय शोधिनबधं पि के त कािशत झाला आहे.
ोत – ितक नाटेकर यांचा ई-मेल.०६.०८.२०२२.
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प यां या लेिमगं ोसह १६७,
माशां या ४५,
फुलपाखरां या ५९ आिण क टकां या ६७ जात ची न द
झाली आहे. खेरीज, स तन ा यांम ये को हा िदसनू
आला आहे.
ोत–‘ठाणे खाडी रामसर थळ घोिषत; भारतातील शहरी
भागातील पिहली पाणथळ’,
www.loksatta.com,१४.०८.२०२२.
‘Thane Creek Flamingo Sanctuary secures
recognition as Ramsar site’,
www.indianexpress.com,१४.०८.२०२२.

ठाणे क लेिमगं ो अभयार य
ठाणे क लेिमगं ो अभयार याला
‘रामसर’ दजा

मबंु ई महानगर देशातील ठाणे
क लेिमगं ो
अभयार याला ‘रामसर’ थळाचा दजा दे यात आला
आहे. क ीय पयावरण, वन व हवामान बदल मं ी भपू
यादव यांनी ९ ऑग ट रोजी ही घोषणा के ली. लेिमगं ो
अभयार यासह देशातील एकूण ११ पाणथळ जागांना
रामसर दजा िमळाला आहे. भारतातील रामसर थळांची
सं या आता ७५ झाली आहे.
रा या या कांदळवन क ाने ठाणे खाडीला
रामसर दजा िमळावा यासाठी ८ जुलै २०२१ ला ताव
तयार के ला. हा ताव रा या या पयावरण, वन व
हवामान बदल मं ालयाने ९ िडसबर २०२१ ला मंजूर
के ला. यानतं र हा ताव क ीय पयावरण, वन आिण
हवामान बदल मं ालयाकडे पाठव यात आला होता. तो
आंतररा ीय तरावर पाठव यानतं र रामसर दजा दे याचा
िनणय झाला आहे.
रामसर दजा िमळालेले ठाणे क लेिमंगो
अभयार य हे मंबु ई महानगर देशातील पिहले थळ
आहे. मबंु ई या मल
ु डुं , िव ोळी, भांडुप आिण काजं रु माग
या उपनगरांम ये या अभयार याचे े आहे. ठाणे
खाडी या पवू कडे मंबु ईतील पवू ुतगती माग असनू अ य
सीमा ठाणे व नवी मंबु ईला लागले या आहेत. या
अभयार यात खारफुटी (मँ वू ) या १२ जाती,
खारफुट जवळ आढळणा या वन पत या ३९ जाती,
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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ताडोबा अध
ं ारी या

क प खुला; पयटकांची गद

पावसा याचे तीन मिहने बंद असलेला ताडोबाअंधारी
या क प १ ऑ टोबरपासनू पयटकांसाठी खल
ु ा
कर यात आला.
कोिवड-१९ ची साथ आिण या नंतर
पावसा यात बंद असलेला क प खल
ु ा होताच
ऑनलाईन तसेच थेट वेश ारावर न दणी या सं येने
वेशाची मयादा गाठ याने अनेक पयटकांचा िहरमोड
झाला. ऑ टोबर मिह यात दसरा व िदवाळी या सु ् या
अस यामळ
ु े या मिह यासाठी आगाऊ न दणी
ऑ टोबर या सु वातीलाच पणू झाली.
ोत - ‘चं परू : ताडोबा या क पात ‘सफारी’ला
सु वात; पिह याच िदवशी पयटकांची गद ’,
www.loksatta.com,०२.१०.२०२२.
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नवेगाव नागिझरा या

नवेगाव प रसरात काही शतकांपवू ह ी
अस याची न द सािह यात आढळते. नवेगावात ‘ह ी
पांगडी’, नागिझरा अभयार यात ‘ह ी खो ा’ अशी
िठकाणे आजही आहेत. न या नागिझरा अभयार याजवळ
असलेला काटंगी म यम िसचं न क प जु या ह ी पांगड
ना यावर बांधला आहे, याकडे मािहतगारांनी ल वेधले
आहे. नवेगाव बांधजवळील पळसगावची जिमनदारी ग ड
राजाने थािनकां या ह ी पकड या या कौश यावर खूष
होऊन िद याची इितहासात न द आहे. रा ीय महामाग ६ वर देवरीजवळ ह ीचे देऊळही आहे.
दर यान, २७ स टबर या रा ी रा ीय महामाग ६ या िदशेने िनघाले या ह या या कळपाला हाकारे
पथकाने फटाके फोडून नवेगावकडे वळवले. अ यथा हे
ह ी महामाग ओलांडून नागिझरा व यजीव
अभयार यालगत असले या मानवी व तीत िशरतील,
अशी श यता होती.
ह वर ल ठे वणारे स याचे हाकारे पथक
पि म बंगालहन आलेले आहे. नवेगाव नागिझरा
भागातील वनपालांना ह वर ल ठे व यासाठी िश ण
दे याची गरज या क पाचे े सचं ालक जयराम गौडा
यांनी य के ली आहे. ह ी सात याने िफरत असनू
दररोज १०-१५ िकमी अतं र कापतात. स या ह चा
कळप नवेगावजवळ असला तरी तो ितथेच ि थरावेल
अशी खा ी नाही, असे गौडा यांनी सांिगतले.
गडिचरोली िज ातील मु मगाव, मळेवाडा,
िट पागढ, बेडगाव आिण ग िदया िज ातील गोठणगाव,
इिटआडोह, सालेकसा व बाग नदीपयतचा दरे कसा हे भाग
ह साठी राखीव घोिषत कर याची मागणी ग िदया या
मानद व यजीव र कानं ी के ली आहे.
या देशात ह ी थमच िशरलेले अस यामळ
ु े
थािनक रिहवाशांम ये ह ची वागणक
ू व माणसाने ह ी
समोर आ यास काय करावे व काय टाळावे या सदं भात
जाग कता िनमाण कर याची गरज हाकारे पथक मख
ु ाने
य के ली आहे. अशी जनजागृती हाकारे पथकाने काही
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छ ीसगढहन आलेले ह ी
नवेगाव रा ीय उ ानाजवळ

छ ीसगढमधनू गडिचरोली िज ात िशरलेला समु ारे ३५
ह चा कळप मिहनाभरात ४५० िकमी अतं र कापनू
स टबर अखेरीस नवेगाव रा ीय उ ानाजवळ पोहोचला.
ऑ टोबर या
पिह या
आठवड्यात
नवेगावबांध वन प र े ातील कवठा वन े ालगत
असले या शेतिशवारात या कळपामुळे भातिपकाचे
मोठ्या माणात नक
ु सान झा याचे वृ होते. यानतं र
ऑ टोबर या दसु या आठवड्यात हा कळप अजनी
ु
मोरगाव तालु यातील जंगलात अस याचे वृ आहे.
उमरपायली प रसरात भातिपकाचे नक
ु सान व या नतं र
नागणडोह इथे ३० ते ३५ क या घरांचे नक
ु सान
कळपाकडून झाले. यामळ
ु े इथ या कुटुंबाना सरु ि त
थळी हलव यात आले आहे. वन िवभागाचे पथक
ह या कळपावर ल ठे वनू आहे.
छ ीसगढहन िवदभात ह ी ये याचे हे सलग
ितसरे वष आहे. गडिचरोलीमाग महारा ात आलेले हे
ह ी यंदा शेजार या ग िदया िज ातही िफरले. नवेगाव
नागिझरा या क पाचा भाग असलेले नवेगाव रा ीय
उ ान व या लगतचा देश या ह ना ि थराव यासाठी
अनक
ु ू ल व सरु ि त अस याचे मत जाणकारांनी य के ले
आहे.
वष २०१२ म ये नवेगाव रा ीय उ ानातून
झंकारग डी, कवळे वाडा आिण काळीमाती ही गावे इतर
थलातं रीत कर यात आली. ते हापासनू या भागात मानवी
व ती नाही.
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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गावे व पाड्यांम ये के ली देखील आहे.
ोत – िवजय िपंजरकर. ‘Wild elephants retrace
ancestral route, reach doorstep of Navegaon
National Park’, timesofindia.indiatimes.com,
०१.१०.२०२२.
‘ह या हैदोसाने धानपीक भईु सपाट’,
www.lokmat.com, ०८.१०.२०२२.
‘नागणडोह येथे ह या कळपाचा धमु ाकूळ’,
www.lokmat.com, १३.१०.२०२२.

पच या

दाखवणे, नवीन बाधं यात आले या पल
ु ाखाली कायम
पाणी साचनू राहणे असे कार इथे घडत अस याचे वृ ात
नमदू के ले आहे.
या महामागाचे चौपदरीकरण कर यासाठी
साधारण दशकभरापवू इथली झाडे तोड यात आली.
ते हा या िवरोधात व यजीव मे नी यायालयात धाव
घेतली आिण या महामागाचे चौपदरीकरण रखडले.
उपशमन योजनां या आ ासनानतं रच चौपदरीकरणाला
सु वात झाली. म य देशातील पच या क पापासनू
जाणा या ८.७ िकमी र या या ं दीकरणामुळे
व यजीवांना अिधक धोका होता. यामळ
ु े ‘भारतीय
रा ीय महामाग ािधकरण’ (नॅशनल हायवे ऑथॉ रटी
ऑफ इिं डया - NHAI) ने या भागात १३ उड्डाणपल
ू
बांधनू दे याचे मा य के ले. ते बांध यानंतरही सात याने
अपघात सु च आहेत.
‘वाइ डलाईफ इि टट्यटू ऑफ इिं डया’ (WII)
ला उपशमन योजनां या अ यासाचे काम दे यात आले
होते. मा , या मागावर होत असलेले व य ा याच
ं े
अपघाती मृ यू पाहता उपशमन योजनांसाठीचा अ यास
गांभीयाने झाला का, या बाबत जाणकारांनी साशंकता
य के ली आहे.
ोत –‘‘रा ीय महामाग ४४’ व य ा यांसाठी मृ यचू ा
सापळा’, www.loksatta.com, ३०.०९.२०२२.
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पच - खवासा रा ीय महामागावर व य ा यांचे
अपघाती मृ यू सु च
पच ते खवासा या रा ीय महामाग-४४ वर व य ा यां या
र ते अपघातांचे माण ल णीय आहे. या वषा या
सु वातीला जानेवारी मिह यात या महामागावर मनसर ते
पवनीदर यान एका वाघाचा मृ यू झाला. स टबरम ये
महारा ा या सीमेत एका िबबट्याचा अपघाती मृ यू
झाला. या पाठोपाठ स टबरअखेरीस म य देशातील
खवासा सीमेलगत आणखी एका िबबट्याचा अपघाती
मृ यू झाला.
महारा आिण म य देशातील पच या
क पालगत हा रा ीय महामाग असनू या या दो ही
कडेला घनदाट जगं ल आहे. यामळ
ु े या मागावर व य
ा यांसाठी उपशमन योजना कर यात आ या. या
उपशमन योजनांवर समु ारे ६०० ते ७०० कोटी पये खच
कर यात आले आहेत. मा , या नतं रही व य ा याचं े
अपघाती मृ यू सु च आहेत. जु याच पल
ु ांना नवीन
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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बोर या क पातील बीटीआर-७ वािघणीला
जेरबंद कर याचे य न; पाळीव जनावरे मार या या
घटनांमुळे थािनकां या मनात भीती
वधा िज ातील सेलू तालु यात असले या बोर या
क पातील बीटीआर-७ या वािघणीला जेरबंद कर याचा
िनणय व यजीव िवभागाने घेतला आहे. या वािघणीने ३०
स टबर ते २२ ऑ टोबर या काळात तीन िठकाणी पाळीव
जनावरे ठार के याचे आढळले आहे. यामळ
ु े
ाम थांम ये दहशतीचे वातावरण िनमाण झा याचे
७
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पाहन वन िवभागाने हा िनणय घेतला, असे वृ ात नमदू
के ले आहे.
वािघणीला हडकून पकड यासाठी वन
िवभागाचे नऊ व बोर या क प शासनाचे तीन चमू
य नशील आहेत. वयंचिलत व ोन कॅ मे यांचाही वापर
के ला जात आहे.
बोर क पातील बीटीआर-३ वािघणीने
बीटीआर-७ ला ज म िदला. हा बछडा याच क पात
मोठा झाला व ितचा वावर बोर या गाभा व बफर े ात
कायम रािहला. असे असताना अचानक ाम थांम ये
दहशत िनमाण हो याजोगा बीटीआर-७ म ये काय व का
बदल झाला, याचा अ यास के ला जावा, असे मत
व यजीव ेम नी य के ले आहे.
दर यान, बोर या क पा या बफर े ाचे
एकसधं िनयं ण कर याबाबतचा ताव शासनाकडे ८ मे
२०२० पासनू पडून आहे.

ही सिमती अभयार यालगत या गावाचं े वन
ह क कायदा २००६ अंतगत वैयि क, सामिू हक व इतर
वन ह कांम ये बदल िकंवा पनु वसन कर यासाठी
थािनक लोकांशी स लामसलत कर यासाठी गावामं ये
सभा घेणार आहे. यानतं र वै ािनक व व तुिन िनकषांवर
आधा रत मह वपणू व यजीव अिधवासाची घोषणा
कर यात येईल.
मह वपणू
व यजीव अिधवास िनि त
कर यासाठी उप वन सरं क कायालयाने ाम थांनीच
िनिमती या ि येत सहभागी हावे, असे आवाहन के ले
आहे. यानुसार येक गावातील ामपचं ायत माफत
ाम थांना चचसाठी एक ये याचे आवाहन के ले.
या संदभातील बैठक भीमाशंकर इथ या वन
संकुलात १२ स टबर रोजी घे यात येणार होती. या
सदं भातील पढु चे वृ हाती आले नाही.
ोत –‘अितसंवेदनशील े िनिमतीबाबत मागदशन
करा’, www.esakal.com, ०४.०९.२०२२.

स ा ी या

कप

स ा ी क पासह दि ण कोकणात
आठ वाघांचा वावर
ोत – महेश सायखेडे. ‘व यात थमच ‘टायगर’ला
िपजं राबदं कर याची वेळ’, www.lokmat.com,
०९.१०.२०२२.

भीमाशक
ं र अभयार य
भीमाशक
ं र अभयार यात ‘मह वपूण व यजीव
अिधवास’ घोिषत कर यासाठी सिमती
को हापरू आिण दि ण कोकण भागात आठ वाघांचा
वावर अस याचे िदसनू आले आहे. राधानगरी
अभयार यात वाघांचा वावर अस याचे अधनू मधनू िदसत
होते. आता स ा ी या क पांतगत को हापरु ात

भीमाशंकर अभयार यात ‘मह वपणू व यजीव अिधवास’
(ि िटकल वाइ डलाईफ हॅिबटॅट - CWH) घोिषत
कर यासाठी वन िवभागाने त सिमती थापन के ली आहे.
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वाघांचा वावर अस याचे प झाले आहे, असे िवभागीय
वनािधका यांनी सांिगतले.
को हापरू िज ा या पि मेकडील स ा ी
खो यात वाघाच
ं ा वावर अस याची चचा होती. या
भागातील रिहवाशां या पशधु नाची वाघांकडून िशकार
होत अस या या त ारी वन िवभागाकडे दाखल झा या
हो या. वाघां या एके क नर व मादी अशा जोडीसह
आणखीही काही वाघ या भागात अस याचे थािनकाचं े
हणणे होते.
‘वाइ डलाईफ कॉ झवशन ट’ (WCT)
आिण वन िवभागाने वयंचिलत कॅ मे यां या मदतीने शोध
मोहीम राबवली. नो हबर २०२१ ते एि ल २०२२ या
कालावधीत २२ िठकाणी कॅ मेरे बसवले. याम ये आठ
वाघांचे दशन घडले अस याचे WCT ने सांिगतले.
याला को हापरु ातील वन िवभागानेही दजु ोरा िदला आहे.
ोत –‘को हापरू , कोकण प रसरात या दशन; आठ
वाघांची हालचाल कॅ मे याने िटपली’,
www.loksatta.com, २८.०९.२०२२.

सख
ु प अस याचा अहवाल क पािधका यांनी
ािणसं हालयाला पाठवला आहे.
सोलापरू
शहरातील महा मा गांधी
ािणसं हालय लहान आहे. यामळ
ु े इथे ा यां या
सं येवर मयादा आहेत. यात या ािणसं हालयाची
मा यता कायम ठे व यासाठी शासनाची धडपड सु
आहे. खेरीज, सोलापरू शहरालगत २०० िकमी प रघा या
प रसरात एकही ािणसं हालय नाही.
यामळ
ु े
ािणसं हालय ािधकरणाने इथ या महा मा गाधं ी
ािणसं हालयातील अित र ाणी स ा ी व ताडोबा
अंधारी या क प आदी िठकाणी पाठव याचे ठरवले.
यानसु ार, २९ स टबर रोजी स ा ी या
क पातील पाच जणांचे पथक महा मा गांधी
ािणसं हालयातील चार हरणे घेऊन गेले. हरणांची
पिह या ट यातील ह तातं रणाची ि या पणू झाली
आहे.
ोत –‘सोलापरु ातील हरीण ‘स ा ी’त ळले’,
www.esakal.com, १५.१०.२०२२.

सोलापूर या ािणसं हालयातील हरणे
स ा ी क पात

स ा ी या क पाला राधानगरी अभयार याशी
जोडणा या मणमागात खाणकामाला मज
ं ुरी
स ा ीतील पयावरणीय ्या संवेदनशील े ाला लागून
असलेले को हापरू िज ातील ६० हे टर वन े
बॉ साईट खाणीसाठी वापर याला क ीय व यजीव मडं ळा
(नॅशनल बोड फॉर वाइ डलाईफ - NBWL) ने त वत:
मंजुरी िदली आहे. आणखी पाच खाणी या प रसरात
तािवत आहेत. वाघांसह इतरही व य ा यांचा हा
मणमाग आहे.
शाहवाडी तालु यातील पठारी (सडा) भागातील
राखीव वन े हणजे िजथे खाणकामाला मंजुरी िमळाली
आहे ते स ा ी या क पा या बाजल
ू ा आहे.
राधानगरी अभयार याशी स ा ी या
क पाला
जोडणारा हा
मणमाग वाघां या उ रे कडील
थलांतरासाठी मह वाचा आहे. िशवाय इथ या गावांचा

सोलापरू या ािणसं हालयातील ७७ अित र
ा यांपैक चार हरणे स ा ी या क पात पाठव यात
आली. ही हरणे न या िठकाणाशी जळ
ु वनू घेत असनू
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समावेश ‘रा ीय या सवं धन ािधकरण’ (नॅशनल
कॉ झवशन ऑथॉ रटी- NTCA) ने न दवले या
‘चांदोली-राधानगरी-गोवा’ या मणमागातही कर यात
आला आहे. तसेच, िवशाळगड आिण प हाळगड सवं धन
राखीव े ापासनू अव या काही िकलोमीटर अंतरावर
आहे. स ा ी या
क प, राधानगरी व यजीव
अभयार याशी राखीव वन े ाने जोडलेले आहे.
या व यजीव मणमागाम येच खाणकाम झाले
तर या खडकाळ पठारी भागातनू िझरपणारे सव गोड्या
पा याचे ोत व वाह बॉ साईट या उ खननामळ
ु े
कायमचे दिू षत होतील, अशी भीती जाणकारांनी य
के ली आहे.
रा य व यजीव मंडळा ( टेट बोड फॉर
वाइ डलाईफ - SBWL) ने नक
ु तेच मंजरू के लेले मसाई
पठार सवं धन राखीव े हे तािवत खाणकामा या
पवू ला याच ड गरसाखळीत आहे. या अिधवासांचे
िवखरु लेले व प पाहता, या अित र वन जिमनी
खाणकामासाठी वळव याऐवजी या सवं धन राखीव
े ाला जोड या गे या पािहजेत, असे
मतसाता या या मानद व यजीव र कांनी य के ले.
ोत – ‘को हापरू िज ात व य ा यां या मणमागात
खाणीला त वत: मजं रु ी; वाघां या सचं ारात अडथळे
िनमाण हो याची भीती’,
www.loksatta.com,०४.१०.२०२२.

सांिगतले.
मनु गंटीवार यांची गजु रातचे वन मं ी जगदीश
िव कमा यां याशी २६ स टबर रोजी अहमदाबाद इथे
चचा झाली. यात हा िनणय घे यात आला. या
संदभातील
तावाला क ीय
ािणसं हालय
ािधकरणाकडून मंजुरी िमळव यासाठी एक य न
कर याचे यावेळी ठरले.
या आधी या तावाबाबत रा याचे त कालीन
धान मु य वन सरं क (व यजीव) सनु ील िलमये आिण
स करबाग उ ानाचे संचालक अिभषेक कुमार यां यात
चचा झाली. या नतं र एि ल मिह यात अ पर धान मु य
वन सरं क डॉ. लेमे ट बेन आिण सजं य गाधं ी रा ीय
उ ानाचे सचं ालक जी. मि लकाजनु यांनी िलमये यां या
िनदशानसु ार गजु रात या धान मु य वन संर कांशी चचा
क न कायवाहीला सु वात के याचे वृ ात नमदू के ले
आहे. (पाहा महारा सरं ि त े वाताप खंड ३ अंक ३
. १०)
ोत – ‘संजय गांधी रा ीय उ ानात येणार िसहं ाची
जोडी!’, www.esakal.com, २७.०९.२०२२.

रा य तरीय बात या

संजय गांधी रा ीय उ ान
सज
ं य गांधी रा ीय उ ानासाठी महारा करणार
गुजरातशी वाघिसहं ांची देवाणघेवाण

व य ा या या ह यातील मनु यहानी,
पशध
ु नहानीसाठी अथसहा यात वाढ;
रा य सरकारचा िनणय

गजु रातमधील जुनागढ इथ या स करबाग उ ानात
असले या आिशयाई िसहं ांची नर-मादी अशी जोडी
मंबु ईतील संजय गांधी रा ीय उ ानात लवकरच िदसणार
आहे. या बद यात संजय गांधी रा ीय उ ानातील
वाघाची नर-मादी अशी जोडी स करबाग उ ानाला देणार
अस याचे रा याचे वन मं ी सधु ीर मनु गंटीवार यांनी

वाघ, िबबट, अ वल, गवा, लांडगा, तरस, को हा, मगर,
ह ी व रानकु े याव य ा यां या ह यात मनु यहानी व
पशधु नहानी झा यास सरकारकडून िद या जाणा या
अथसहा यात वाढ कर याचा िनणय रा या या महसल
ू व
वन िवभागांनी घेतला आहे. वन मं ी सधु ीर मुनगंटीवार
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यांनी ऑग ट मिह यात िवधानप रषदेत ही घोषणा के ली.
व य ा या या ह यात मनु यहानी झाली तर
दे यात येणारे अथसहा य १५ लाख पयांऐवजी २० लाख
पये कर यात आले आहे. गाय, हैस, बैल याचं ा मृ यू
झा यास ६०,००० पयांऐवजी ७०,००० पये िदले
जाणार आहेत. मढी ,बकरी, आिण इतर पशधु नाचा मृ यू
झाला तर १०,००० पयाऐं वजी १५,००० पये मदत
हणनू िदले जातील. गाय , हैस, बैल यांना कायम
अपगं व आ यास दे यात येणारी आिथक मदत ३,०००
पयांनी वाढवनू १५,००० पये कर यात आली आहे.
गाय, हैस, बैल, मढी, बकरी आिण इतर पशधु न व य
ा या या ह यात जखमी झा यास ५,००० पये मदत
हणनू दे याचा िनणय झाला आहे.
व य ा याने ह ला के यामळ
ु े मृत झाले या
य या वारसानं ा ठरले या अथसहा या या रकमेपैक
१० लाख पये ता काळ धनादेशा ारे व उव रत १० लाख
पयांपैक पाच लाख पये पाच वषासाठी मदु त ठे व व
उव रत पाच लाख पये १० वषासाठी मदु त ठे व व पात
िदले जाणार आहे. कायमचे अपंग व आ यास पाच लाख
पये, गंभीर र या जखमी झा यास १,२५,००० पये
दे यात येणार आहेत. य िकरकोळ जखमी झा यास
औषधोपचारासाठी खच दे यात येईल. हे औषधोपचार
शासक य णालयातच क न घेणे बधं नकारक आहे.
मा , खासगी णालयात औषधोपचार करणे आव यक
झाले तर यासाठी आले या खचाची भरपाई दे याला
२०,००० पयांची मयादा शासनाने िनि त के ली आहे.
व य ा यां या ह यात गाय, हैस व बैल
यांचा मृ यू झा यास बाजारभावा या ७५% िकंवा
७०,००० पये यांपैक कमी असणारी र कम दे यात
येईल. मढी, बकरी व इतर पशधु नाचा मृ यू झा यास
बाजारभावा या ७५% िकंवा १५,००० पयांपैक कमी
असणारी र कम दे यात येईल. गाय, हैस, बैल या
जनावरांना कायमचे अपंग व आ यास बाजारभाव
िकंमती या ५० ट के िकंवा १५,००० पयांपक
ै कमी
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असलेली र कम दे यात येईल. जखमी पशधु ना या
औषधोपचाराचा खच दे यात येईल. हे औषधोपचार
शासक य पशिु चिक सालयात कर यात येतील.

ोत – ‘व य ाणी ह यात मृत, जखमी झा यास
दे यात येणा या अथसहा यात वाढ’,
www.loksatta.com, २५.०८.२०२२.
‘व य ा यां या ह यात मृत पावले या य ती या
कुटूंिबयांना आता २० लाख पये अथसहा य िमळणार –
वनमं ी सधु ीर मनु गंटीवार’,
https://mahasamvad.in/?p=74526,
२४.०८.२०२२.
महारा वन िवभागाने केलेली या गणना ोटक;
देशा या आकडेवारीला फटका
वष २०२२ या सु वातीला देशात झाले या
या गणनेदर यान महारा वन िवभागाने चक
ु या
प तीने गणना क न ोटक मािहती गोळा के ली.
प रणामी, देशभरातील वाघांची सं या िनि त कर यास
िवलंब झाला आहे. NTCA ने महारा ात पु हा गणना
कर याची सचू ना प ा ारे के ली आहे.
रा यातील वन िनयत े ांमधनू आलेली मािहती
ोटक अस याचे रा ीय या संवधन ािधकरणा(नॅशनल टायगर कॉ झवशन ऑथॉ रटी -NTCA) ने
सांिगतले. सहा िदवसां या गणने या ि येत तृणभ ी
ा यांसह वाघ, िबबट्या या अि त वा या
खाणाखणु ां या न दी घे यासाठी िदवसाला पाच िकमी
या माणे तीन िदवसांत १५ िकमी पायी चालणे, सकाळी
नऊ वाज यापूव चालून िनरी णे न दवणे अपेि त होते.
मा , अनेक वन र कानं ी सकाळऐवजी दपु ारी जाऊन
११
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िकंवा पायी चाल याऐवजी वाहनाने िफ न न दी के या
आहेत. अपेि त पाच िठकाणांऐवजी कमी िठकाणी न दी
के याचेही िदसनू आले आहे. आधिु नक तं ाना या
आधारे गणना कर यासाठी वनािधकारी, कमचा यानं ा
िदलेले िश ण कुचकामी ठर याचे वृ ात नमदू के ले
आहे.
ोत – गणेश वासिनक. ‘रा या या िनयोजनाअभावी
हकली देशभरातील वाघाचं ी आकडेवारी’,
www.lokmat.com, १०.१०.२०२२.

यांना खाणा या िगधाडां या शरीरात जाते. यामळ
ु े
िगधाडां या आरो या सोबतच यां या जनानावर िवपरीत
प रणाम होतो.
यामळ
ु े पांढ या पाठीचे िगधाड (ओ रएटं ल
हाईट-बॅ ड व चर), लांब चोचीचे िगधाड (लाँग-िब ड
व चर), िनमळ
ु या चोचीचे िगधाड ( लडर-िब ड व चर)
व लाल डो याचे िगधाड (रे ड-हेडेड व चर) या चार
जात या िगधाडांची सं या घट याचे िस झाले आहे.
भारत
सरकारने
२००६
साली
डाय लोफे नाक या गरु ांमधील वापरावर बदं ी आणली.
याचे प रणाम िगधाडांची सं या हळूहळू वाढ यात होताना
िदसू लागले आहेत. परंतु, नक
ु याच झाले या सखोल
संशोधनात असे लोफे नाक, िनमसल
ु ाइड व के टो ोफे न ही
औषधेही िगधाडां या आरो यावर िवपरीत प रणाम होत
अस याचे िस झाले आहे.
महारा ाला िगधाडांसाठी सरु ि त े घोिषत
करावे, अशी मागणी BNHS ने रा य सरकारकडे के ली
आहे. यासाठी वन िवभागाचे अिधकारी, कमचारी व
पशुसवं धन िवभागाचे अिधकारी, कमचारी यांनी
गाव तरावर बैठका घेऊन
डाय लोफे नाक,
असे लोफे नाक, िनमसल
ु ाइड व के टो ोफे न या औषधांचा
कमीत कमी वापर कसा करता येईल यावर िवचार िवमश
कर याची गरज BNHS ने य के ली आहे. या ऐवजी,
मेलोि झकॅ म, टो फे नॅिमक आ ल या पयायी औषधांचा
वापर कर याकरता पशुसवं धन िवभागा या अिधका यांनी
य न करावेत, असे सं थेने सच
ु वले आहे. या औषधांचा
िगधाडांवर िवपरीत प रणाम होत नस याचे संशोधनात
प झाले आहे.
ोत – ‘जटायंु या सवं धनासाठी महारा ास सरु ि त
िठकाण घोिषत कर याची गरज’, जागितक िगधाड संवधन
जनजागृती िदन िवशेष (३स टबर) िस ीप क, बॉ बे
नॅचरल िह ी सोसायटी, ०२.०९.२०२२.

िगधांडासाठी रा यातील अिधवास सरु ि त
कर याची वयंसेवी सं थेने य केली गरज

जटायू अथात िगधाडां या सरं ण व सवं धनासाठी
महारा ाला सरु ि त े (व चर सेफ झोन) घोिषत
कर याची गरज ‘बॉ बे नॅचरल िह ी सोसायटी’
(BNHS) या वयंसवे ी सं थेने य के ली आहे.
स टबर मिह याचा पिहला शिनवार ‘जागितक
िगधाड सवं धन जनजागृती िदवस’ हणनू पाळला जातो.
या िदवसाचे औिच य साधनू BNHS या
पदािधका यांनी रा याचे वन मं ी, धान मु य वन
संर क (व यजीव), तसेच पशु सवं धन व वनिवभागा या
धान सिचवानं ा प िलहन तशी िवनंती के ली आहे.
महारा ा या ामीण भागात व वन े ात
सहजपणे आढळून येणारी िगधाडे आता मेळघाट, पच व
गडिचरोली िज ाचा काही भाग वगळता इतर
िदसेनाशी झाली आहेत. BNHS चे सचं ालक डॉ. िबवाश
पांडव यांनी याबाबत मािहती िदली. गरु ांना िदले जाणारे
डाय लोफे नाक हे वेदनाशामक औषध गरु ां या मृ यनू ंतर
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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रा यात गोड्या पा यातील माशां या देशी जाती
लु हो या या मागावर, अ यासकाचे िनरी ण

रा यात १८ नवीन सवं धन राखीव े े घोिषत
कर यास रा य व यजीव मंडळाची मा यता

धरणांची वाढती सं या आिण िवदेशी माशां या वाढ या
िशरकावामळ
ु े अनेक देशी म य जात चा अिधवास
धो यात आला आहे. मराठवाडा, िवदभासह रा या या
इतर भागातील गोड्या पा यातील देशी १६ ते १७ म य
जाती लु हो या या मागावर आहेत. अबं ाजोगाई
इथ या योगे री महािव ालयातील
ािणशा
िवभागातील सहयोगी ा यापक व म य अ यासक ा.
डॉ. िव ास साखरे यांनी हे िनरी ण न दवले आहे.
िवदभात भाडर, तंब,ू वाडीस आिण वारंजा या
म य जाती जवळपास नामशेष झा या आहेत.
मराठवाड्यातनू झोर (ऑि सगॅ टर जाती), कुरडू,
संगु या आिण काळुशी (लॅिबओ कालबास)ू या जाती
अ यतं दमु ळ झा या आहेत, अशी मािहती साखरे यांनी
िदली. धरणां या वाढ या सं येमळ
ु े तंब,ू अहीर या
माशां या नदीमाग समु ाकडे जा या या आिण
िह सासार या माशा या समु ाकडून नदीकडे थलांतर
कर या या मागात अडथळे िनमाण झाले आहेत.
ोत – िबपीन देशपांड.े ‘धरणांची वाढ देशी माशासं ाठी
बांध; १६ ते १७ जाती लु हो या या मागावर’,
www.loksatta.com, २५.०७.२०२२.

महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४

महारा ात १८ नवीन आिण सात तािवत सवं धन
राखीव े े घोिषत कर यास मु यमं ी एकनाथ िशंदे यांनी
मा यता िदली. यामळ
ु े रा यातील सवं धन राखीव े ाच
ं ी
सं या ५२ होणार असनू समु ारे १३,००० चौरस िकमी े
संरि त कर याकरता मदत होणार आहे.
रा य व यजीव मडं ळा या २१ स टबर रोजी
झाले या १९ या बैठक त हा िनणय घे यात आला. या
बैठक त घोिषत कर यात आले या नवीन १८ संवधन
राखीव े ामं ये पढु ील े ाचं ा समावेश आहे - पणु े व रायगड िज ातील वे हे-मळ
ु शी (८७.४१ चौरस
िकमी) आिण लोणावळा (१२१.२० चौरस िकमी)
- पणु े व ठाणे िज ातील नानेघाट (९८.७८ चौरस िकमी)
- पणु े िज ातील भोरिगरीगड (३७.६४ चौरस िकमी),
राजमाची (८३.१५ चौरस िकमी)
- नािशक िज ातील िदडं ोरी (६२.१० चौरस िकमी),
सरु गाणा (८६.२८ चौरस िकमी), ताहाराबाद (१२२.४५
चौरस िकमी)
- नंदरु बार िज ातील कारे घाट (९७.४५ चौरस िकमी),
िचचं पाडा (९३.९१ चौरस िकमी)
- रायगड िज ातील घेरा मािनकगड (५३.२५ चौरस
िकमी) व अिलबाग (६०.०३ चौरस िकमी)
१३
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- ठाणे िज ातील गमु तारा (१२५.५० चौरस िकमी)
- पालघर िज ातील ज हार (११८.२८ चौरस िकमी),
धामणी (४९.१५ चौरस िकमी), अशेरीगड (८०.९५ चौरस
िकमी)
- सांगली िज ातील आटपाडी (९.४८ चौरस िकमी)
- चं परू िज ातील एकारा (१०२.९९ चौरस िकमी)
तािवत सवं धन राखीव े ामं ये नािशक
िज ातील स शृंगी गड, ठाणे िज ातील मोरोशीचा
भैरवगड, औरंगाबाद िज ातील धारे र, ि कुटे र,
क नड, पेडकागड तर नांदडे िज ातील िकनवटचा
समावेश आहे.
ोत - ‘व यजीवां या सवं धनासोबतच ाम थां या
दैनंिदन जीवनावर प रणाम होणार नाही याची द ता यावी
– मु यमं ी एकनाथ िशदं ’े ,
https://mahasamvad.in/?p=76450,
२१.०९.२०२२.

िदले. व यजीवांमळ
ु े जीिवत वा िव हानी या घटना
घडतात, अशा करणांम ये सबं ंिधतास ता काळ नक
ु सान
भरपाई देता यावी यासाठी उणे ािधकार (िनगेिट ह ेझरी)
सिु वधा पनु
उपल ध कर याची िवनतं ी यांनी
मु यमं यांना के ली.
ोत - ‘व यजीवां या सवं धनासोबतच ाम थां या
दैनंिदन जीवनावर प रणाम होणार नाही याची द ता यावी
– मु यमं ी एकनाथ िशदं ’े ,
https://mahasamvad.in/?p=76450,
२१.०९.२०२२.

पि म महारा
सांगली िज ातील डुबई कुरणाला िमळणार
सवं धन राखीव े ाचा दजा
रा य शासनाने न याने मंजरु ी िदले या १८ संवधन राखीव
े ामं ये सागं ली िज ातील आटपाडी तालु यातील
डुबई कुराणाचा समावेश आहे.
आटपाडीतील वतं परू वसाहतीनजीक ९.४८
चौरस िकमी े ावर हे कुरण पसरलेले आहे. हा प रसर
लांड यांसाठी िस द आहे. या व य ा याचे संवधन
हावे यासाठी डुबई कुरणाचा राखीव े ाम ये समावेश
कर यात आला आहे. याबाबत सागं ली वन िवभागाने
ताव सादर के ला होता.
ोत - ‘सांगली : लांड यांसाठी आटपाडीतील डुबई
कुराणाचा संरि त व य े ाम ये समावेश’,
www.loksatta.com, २२.०९.२०२२.

सरं ि त े ात तािवत क पांकडून
िकमती या ४% र कम घे याचा
रा य व यजीव मंडळाचा िनणय
अभयार य, पयावरण संवेदनशील े आिण या मण
मागात तािवत क पांकडून क पा या िकंमती या
दोन ट के र कम व यजीवां या सवं धनासाठी जमा के ली
जाते. या ऐवजी चार ट के र कम घे याबाबत या
सचू नेला रा य व यजीव मंडळ ( टेट बोड फॉर
वाइ डलाईफ – SBWL) ने १९ या बैठक त मा यता
िदली.
ही र कम जमा कर यासाठी रा य व यजीव
िनधी थापन कर या या सचू ना वन मं यांनी बैठक त
िद या. याचबरोबर चार ट के र कमेतील एक ट का
िनधी हा रा यातील जैविविवधतेसाठी वापर याचे िनदश
यांनी िदले. तसेच उपशमन योजनेत सचु वले या
क पां या वाढीव रकमेचा भार सबं ंिधत क प यं णेने
उचलणे बधं नकारक कर याबाबत िनदश वन मं यानं ी
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टला ह तातं रत कर याचे आदेश वन खा याने काढले.
यानंतर ताडोबातून सहा ह ी गोपनीयता बाळगनू
पाठव यात आले पातानील इथले ह ी अशाच कारे
रवाना कर यात आले.
ह ी पाठव या या िनणयाला थािनक
ाम थांनी िवरोध के ला आहे. कमलापरू ामपंचायतीने
इथनू ह ी हलव या या िवरोधात ठराव के ला आहे. ‘ह ी
कॅ प’साठी ओळख या जाणा या कमलापरू ला हजारो
पयटक येतात आिण यामळ
ु े थािनकानं ा रोजगारा या
संधी उपल ध झा या आहेत. ह साठी होत असलेला
खच रा य सरकारला झेपणारा नाही, ह पासनू पयटकाचं े
सरं ण क शकत नाही, ह ी सांभाळ यासाठी माहत
आिण मनु यबळ तसेच पशवु ै क उपल ध नाही, अशी
कारणे वन िवभागाने पढु े के ली आहेत. रा य सरकार
ह चे सगं ोपन क शकत नाही का, असा
थािनकांनी उपि थत के ला आहे. जनतेचा हा िवरोध
पाहन यायालयाने याबाबत वत:च यािचका दाखल
क न घेतली. यामळ
ु े उव रत ह ी पाठव याची ि या
थांबली आहे.
‘जंगलातील’ ह ना
ािणसं हालयात
पाठव याचा वन खा याचा िनणय सव च यायालयाने
िदले या िनदशां या िवरोधात आहे, असे यायालयाने
वत:हन दाखल क न घेतले या यािचके त हटले होते.
याबाबत क ीय व रा य वन खा याला उ र सादर
कर याची नोटीस यायालयाने िदली होती. यावर
थलातं रत के लेले ह ी ‘जगं लातील’ नसनू ते ‘वन
खा याचे पाळीव’ ह ी आहेत, असे रा य सरकारने उ च
यायालयात सांिगतले. मा , वन िवभागा या ता यातील
ह ना वन कमचा याच
ं ा दजा असतो. याच
ं ी वतं अशी
सेवापिु तकाही असते. यांना सहज कोण याही खासगी
हातात सोपवता येत नाही, याकडे जाणकारांनी ल वेधले
आहे. (पाहा महारा सरं ि त े वाताप खडं ३, अक
ं
२, . ९; खंड ३, अंक १, . ८; खंड ३ अंक ३, .
१०)

िवदभ
गडिचरोली व चं परू िज ांतील
पाळीव ह ी गुजरातला पाठव या या
िनणयाला यायालयात आ हान

गडिचरोली व चं परू िज ात वन िवभागाकडे असलेले
पाळीव ह ी गजु रातेत पाठव या या िनणयाबाबत मंबु ई
उ च यायालया या नागपरू खंडपीठाने वत:हन यािचका
दाखल क न घेतली होती. आता या करणात
गजु रातेतील ‘राधेकृ ण टे पल एिलफंट वेलफे अर
ट’ या वतीने ह त ेप अज दाखल कर यात आला
आहे.
यायालयाने स टबर या दसु या आठवड्यात
हा अज मंजरू के ला व या नंतर तीन आठवड्यांनी पढु ील
सनु ावणी िनि त के ली. तसेच क व रा य सरकार या
पयावरण, वन व हवामान बदल िवभागांसह, क ीय
ािणसं हालय ािधकरण (स ल झू ऑथॉ रटी CZA),
महारा जैविविवधता मंडळ ( टेट बायोडाविसटी बोड SBB) आद ना उ र दाखल कर यासाठी नोटीस
बजावली.
‘राधेकृ ण टे पल एिलफंट वेलफे अर ट’ या
वतीने गुजरामधील जामनगर इथे ७०० हे टर प रसरात
ह ी सवं धन क प उभार यात येत आहे. यासाठी चं परू
व गडिचरोली िज ातं ून समु ारे १४ ह ी पाठव यात
येणार असनू यापैक नऊ ह ी आधीच या क पात
थलातं रत कर यात आले आहेत. मे मिह यात ताडोबा,
पातानील आिण कमलापरू इथनू १३ ह ी गजु रातमधील
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ोत – ‘नागपरू : ह ी थलांतरावर पढु ील आठवड्यात
सनु ावणी’, www.loksatta.com, १६.०९.२०२२.
‘नागपरू : थलांत रत के लेले ह ी जगं लातील नसनू
वनखा याचे अस याचा रा य सरकारचा दावा , १५
स टबरला सनु ावणी’, www.loksatta.com,
०९.०९.२०२२.
‘नागपरू : ह ी थलांतरणाबाबत यायालयाकडून
वत:हन यािचका ; क ीय पयावरण मं ालय, रा य
सरकारला नोटीस’, www.loksatta.com,
०८.०९.२०२२.
‘गडिचरोलीतील ह ी गजु रातला ने यास ती िवरोध;
नाग रकांचा आदं ोलनाचा इशारा’, www.loksatta.com,
०६.०९.२०२२.
‘वन खा या या ह चेही खासगीकरण; िवरोध झगु ा न
गजु रातम ये रवानगी; ाणी ेम म ये संताप’,
www.loksatta.com, ०३.०९.२०२२.

गाय मारली होती. यामळ
ु े तो पु हा या िठकाणी येणार
याची खा ी अस याने वन िवभागाने िवशेष पथकाला
पाचारण के ले. या िठकाणी िशकार हणनू गाय ठे वली व
जाळे लावले. १३ तारखेला पहाटे सीटी-१ वाघ जा यात
अडकला. ट यात येताच याला बेशु ीचे इजं े शन
मार यात आले. या वाघाला आता िपंज यात ठे वणार
अस याचे वन िवभागाने सांिगतले.
वषभरात या वाघा या ह यांत गडिचरोली
िज ातील आरमोरी, देसाईगजं आिण भडं ा यातील
लाखांदरू तालु यातील १३ माणसे मृ यमु ख
ु ी पडली.
लाखांदरू तालु यातील इदं ोरा जंगलात
वनिवभागासह तीन िज ातं ील शी कृ ती दलाचे पथक
आिण नवेगाव नागिझरा या क पा या पथकाने
िठकिठकाणी अंदाजे ३० ते ३५ वयंचिलत कॅ मेरे लावले
होते. चारपाच मचाणे उभारली होती. मा हा वाघ अनेक
वनप र े ांत सात याने िफरत होता. मध या काळात
एलटी-१ हा वाघ लाखांदरू वन प र े ात आ यानतं र
सीटी-१ वाघाने काही िदवस वडसा वन प र े ात मु काम
ठोकला होता.
या नंतर इदं ोरा जंगलात २१ स टबर रोजी
सकाळी तलावाजवळ या वाघा या ह यात एका
मासेमाराचा मृ यू झाला. ते हा, वाघाला पकड यासाठी
चार पथके इथे तळ ठोकून होती. वाघ ट यात यावा हणनू
जंगलात वगार बांधनू ठे वली होती. २१ स टबर या
सं याकाळी उिशरा वाघ आला आिण वगारीवर ह ला
क न घेऊन गेला. मचाणावरील नेमबाजाला हे सारे िदसत
होते. मा , रा ीची वेळ अस याने शासन िनदशानसु ार
वाघाला बेशु ीचे इजं े शन मारता आले न हते.
ही शोधमोहीम सु असतानाच ३० स टबर
रोजी शेतक यावर वाघाने ह ला क न ठार के याची
घटना लाखांदरू तालु यातील क हाळगाव शेतिशवारात
घडली. सीटी–१ वाघा या ह यात माणसू ठार झा याची
ही तेरावी घटना ठरली. लाखांदरू तालु यात या आधी
सीटी-१ वाघा या ह यांम ये २७ जानेवारी रोजी

सीटी-१ वाघ जेरबंद; वषभरात या वाघा या
ह यांम ये १३ माणसे मृ युमख
ु ी

चं परू , भंडारा, ग िदया आिण गडिचरोली या िज ामं ये
गे या वषभरात १३ जणांवर ह ले करणा या सीटी-१ या
वाघाला वन िवभागाने १३ ऑ टोबर रोजी जेरबंद के ले.
गडिचरोली िज ातील देसाईगंज वन प र े ातील
वळूमाता जंगल प रसरात वन िवभाग आिण िवशेष
पथकाने ही कामिगरी पार पाडली.
ताडोबा इथले िवशेष पथक गे या तीन
मिह यांपासनू सीटी-१ वाघाला पकड या या य नांत
होते. वळूमाता े ात ११ ऑ टोबर रोजी या वाघाने एक
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चं पूर िज ात सारस
आण याबाबत िवचार

दहेगाव या जगं लात सरपण गोळा कर यासाठी गेलल
े ी
य व ४ एि ल रोजी इदं ोरा इथ या जंगलात मोहाची
फुले गोळा कर यासाठी गेलेली य असे दोघे ठार
झाले.
लागोपाठ होत असले या वाघा या ह यांमळ
ु े
या वाघाचा ता काळ बंदोब त करावा, या मागणीसाठी
गडिचरोली िज ातील आरमोरी इथे सतं नाग रकांनी
च काजाम आंदोलन के ले होते.
मा , स टबर मिहनाअखेरीस सतं तधार
पावसामळ
ु े वाघा या पावलांचे ठसे पसु ले जात होते.
पावसा यात झुडपी जंगल वाढ यामळ
ु े शोधकायातही
अडथळे येत होते. अखेर सीटी-१ वाघाला जेरबदं
कर यात वन िवभागाला १३ ऑ टोबर रोजी यश आले.
ोत –‘१३ पे ा अिधक नाग रकाचं ा बळी घेणारा
‘टायगर’ अखेर जेरबदं ’, www.loksatta.com,
१३.१०.२०२२.
‘सावधान! नरभ ी सीटी १ वाघ देसाईगंज तालु यातील
जंगलातच; जेरबंद कर यात वनिवभागाला अपयश’,
www.loksatta.com, ०७.१०.२०२२.
‘वाघा या ह यात शेतकरी ठार; नऊ िदवसांत दोन
बळी’, maharashtratimes.com, ०१.१०.२०२२.
‘‘सीटी-१’ वाघा या ह यात आणखी एका शेतक याचा
बळी’, www.loksatta.com, ३०.०९.२०२२.
‘भंडारा : वगार खाऊन वाघाची वड याकडे कूच –
पाऊलखणु ा कॅ मे यात कै द’, www.loksatta.com,
२४.०९.२०२२.
‘भंडारा : वाघाला जेरबंद करायची तयारी होती पणू , वाघ
आला आिण नेमबाजासह वन कमचा यां या समो न
िशकारीला फरफटत घेऊन गेला’, www.loksatta.com,
२३.०९.२०२२.
‘गडिचरोली : वाघा या ह यात शेतकरी ठार ;
बदं ोब तासाठी आरमोरीत नाग रकांचा िठ या’,
www.loksatta.com, २३.०९.२०२२.
‘बारा जणाच
ं ा बळी घेणा या ‘सीटी-१’ या नरभ ी
वाघाला जेरबदं कर यासाठी शोध मोहीम’,
www.loksatta.com, २२.०९.२०२२.
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चप ी

चं परू िज ात सारस च ( े न) प ी पु हा
आण यासाठी िज हािधका यां या अ य तेखालील
नऊ-सद यीय सिमतीने सारस सवं धन आराखडा तयार
के ला आहे. इथे लहान िप ले आणावी, जोडी आणावी
क कृ ि म र या अडं ी उबवावीत, हे अ यास व व यजीव
मंडळा या मा यतेनंतर ठरेल. दर यान, भिव यात हा प ी
आला तर याला लागणारा अिधवास सरु ि त राहावा
याकरता सिमतीने उपाययोजना सचु व या आहेत.
ग िदया इथ या सेवा सं थेने अ यास क न
सारस च िवदभातनू न हो या या मागावर अस याची
िनरी ण न दवले होते. याची दखल घेऊन मंबु ई उ च
यायालया या नागपूर खंडपीठाने या प या या
सवं धनसाठी सिमती नेम याचा आदेश ५ जानेवारी २०२२
रोजी िदला होता. या आदेशानसु ार भंडारा, ग िदया आिण
चं परू इथून लु होत असले या सारस च प या या
सवं धनासाठी २ फे वु ारी रोजी सिमतीची थापना
कर यात आली. या नंतर अनेक बैठका व चचा होऊन
आता संवधन आराखडा तयार झाला आहे.
या सिमतीने चं परू िज ातील प यांचे
अि त व, ि थती, हासाची कारणे आिण संर णासाठी
आराखडा तयार के ला. गे या दोन वषात िविवध
िवभागांनी के ले या सव णांम ये िज ात एकही सारस
च प ी आढळला नस याकडे सेवा सं थेने ल
वेधले. यानतं र सं थेचे सद य ा. सरु े श चोपणे यांनी
चं परू िज ात पु हा हा प ी आणावा, असा ताव
सिमतीसमोर मांडला. हा ताव सिमतीने यायालयाकडे
पाठवला आहे.
चं परु ातील जनु ोना इथे २० वषापवू चार सारस
च होते. १० वषापवू यातील के वळ एक प ी उरला
होता. हा एकमेव प ीही आता िदसेनासा झाला आहे.
ोत –‘चं परु ात सारस प ी आण याचा ताव’,
१७

ऑ टोबर २०२२ ( .११)

ोत - ‘नागपरू : ािणसं हालया याच िपंज यात
अडकला िबबट्या’, www.loksatta.com,
१४.१०.२०२२.
‘नागपरू : िबबट्याने ािणसं हालयात िश न के ली
काळिवटाची िशकार’, www.loksatta.com,
१२.१०.२०२२.

www.loksatta.com, ३०.०९.२०२२.
गोरेवाडा ािणसं हालयात ा यांना हािनकारक
घटनांमुळे ा यां या सरु ेबाबत िच ह

िटपे र, ताडोबा, कावळ क पांना जोडणा या
यवतमाळ िज ातील या मणमागाजवळ
िसमट क प
व यजीव त सिमतीचा िवरोध डावलून यवतमाळ
िज ातली झरी तालु यात वाघां या मणमागाला
लागनू असले या जागेवर िबला उ ोग समूहा या िसमट
क पाला रा य सरकारने मा यता िदली आहे. िसमट
कारखा यासाठी लागणा या चनु खडी या खाणकामालाही
परवानगी िदली आहे.
मक
ु ु टबन इथे २,४०० कोटी पयां या िसमट
क पाचे काम २०१२ म ये सु झाले. क पासाठी
सरकारी ४०५ हे टर व खासगी ३०० हे टर जमीन घे यात
आली. हा क प अिं तम ट यात असताना पांढरकवडा
वन िवभागा या उप वन सरं कांनी पाहणी के ली आिण हा
क प िटपे र अभयार य, ताडोबा अंधारी व कावळ
या क पांना जोडणा या वाघां या मणमागाजवळ
येत अस याने याला परवानगी देऊ नये, असा अहवाल
पाठवला. यावर िज ा या त कालीन मु य
वनसंर कानं ी पाहणी क न, या क पाला मा यता
िद यास वाघांचे अि त व धो यात येऊ शकते, असा
अहवाल सरकारला मे २०२१म ये पाठवला.
यानंतर रा य व यजीव मंडळ ( टेट बोड फॉर
वाइ डलाईफ - SBWL) ने मु य वन संर क काश
लोणकर, मेळघाट या क पा या अिधकारी योती
बॅनज , पांढरकवडा इथले मानद व यजीव र क ा.
रमझान िवराणी व SBWL चे सद य िकशोर रठे याचं ी
सिमती नेमली. या सिमतीने अ यास क न िसमट
क पाची जागा मणमागाजवळ अस याने क पामुळे

बाळासाहेब
ठाकरे
गोरेवाडा
आतं ररा ीय
ािणसं हालयातील भारतीय सफारी या वयचं िलत
वेश ारात िबबट्या अडकला व जखमी झाला.
वेश ारा या से सरम ये िबघाड झा यामळ
ु े ही घटना
घडली. ९ ऑ टोबर रोजी ही घटना घडली.
यानंतर थेट १३ ऑ टोबरला हा िबबट्या
िदसनू
आ यावर तो सख
ु प अस याचे
ािणसं हालया या िवभागीय यव थापकांनी सांिगतले.
मा , जखमी िबबट्याने गे या आठ िदवसांपासनू काही
खा लेले नाही. जखमी िबबट्याला शोधनू व याला
बेशु क न याची आरो य तपासणी कर याचे य न
देखील झाले नाहीत. या आधी ािणसं हालयात या
सफारीतील िबबट्या नाहीसा झा याचा कार दोन वेळा
घडला होता.
आणखी एका घटनेत बाहेर या िबबट्याने सौर
कंु पणा या आत िश न ािणसं हालयातील काळिवटाची
िशकार के याचे िदसनू आले आहे. पावसामळ
ु े सौर
कंु पणा या एका भागात काही टु ी िनमाण झा याचे
अिभर कानं ी सािं गतले. काही वषापवू सौर कुंपणा या
आत िश न िबबट्याने नऊ हरणांची िशकार के ली होती.
ािणसं हालयातील या घटनामं ळ
ु े इथ या व य
ा यां या सरु ि तता धो यात आ याचे वृ ात नमदू के ले
आहे.
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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वाघांचे अि त व धो यात येईल, असे िनरी ण न दवले.
हा अहवाल जून २०२१ म ये सरकारला पाठवला.
मा , िसमट क पाचे काम पणू झाले असनू ,
उ पादन सु झाले आहे. कोट्यवधी पये खच झाले
आहेत. यामळ
ु े सरकारी आिण खासगी जिमनी या १०
िकमी प रसरात पैनगंगे या दो ही बाजल
ू ा झाडे लावनू
या
मणमागाची न याने रचना करावी, असे
ठरवनू मु यमं ी एकनाथ िशंदे व वनमं ी सधु ीर मनु गंटीवार
यां या उपि थतीत या क पाला मजं रु ी दे यात आली.
ोत - आरती गंध.े ‘वाघांचे अि त व धो यात? व यजीव
सिमतीचा िवरोध डावलनू िसमट क प’,
maharashtratimes.com, २५.०९.२०२२.

मणमागाचा ताव सरकारकडे पडून अस याचे ते
हणाले.
दर यान, औरंगाबाद इथ या िवभागीय
वनािधका यानं ी या तावावर कायवाही सु अस याचे
सांिगतले.
ोत – िबपीन देशपांड.े ‘मराठवाड्यातील जगं लांना
जोडणा या या मािगके चा ताव रखडला’,
www.loksatta.com, २९.०७.२०२२.

मराठवाडा
मराठवाड्यातील या
शासनाकडे पडून

मणमागाचा ताव

‘महारा

सरं ि त े वाताप ा’ या यापवू या
अक
ं ां या छापील ती ‘क पवृ ’ या कायालयात
उपल ध आहेत.
या ती घे यास आपण इ छुक असाल तर
ई-मेल - marathipaupdate@gmail.com
इथे संपक करावा.
याम ये तुमचा प ा व तु हाला ह या
असले या अक
ं / त ची सं या कळवावी. ई-मेलचा
िवषय “छापील ती” िकंवा “Print Issues” असा
असावा. तुम या प यावर या छापील ती िवनामू य
पाठव या जातील.
शाळा, महािव ालयां या वाचनालयात
ठे व यासाठी, वन िवभागा या आघाडीवरील े ीय
कमचा यांना या ती भेट हणनू पाठवता येतील.
िव ाथ , िश क, वनकमचारी तसेच
सरं ि त े ाजं वळ राहणा या ाम थांची या
िवषयीची समज वाढव याकरता हे काशन उपयु
ठ शके ल, अशी आ हाला अपे ा आहे.

िटपे रमधील वाघाचं ी वाढती सं या पाहता यांचे
थलातं र मराठवाड्यातील जगं लामं ये हो याची श यता
ल ात घेत या मणमागाची गरज जाणकारांनी य
के ली आहे. तेलंगणा भागातील कावल ते िटपे रसह
पैनगगं ा व मराठवाड्यातील िकनवट ते
औरंगाबादजवळील गौता यापयत वाघांसाठी मणमाग
असावा, असा एक ताव शासनाकडे पडून आहे.
समु ारे ७० वषानतं र गौताळा औ मघाट
अभयार यात दीड वषापासनू ि थरावले या त ण वाघाला
आता वािघणीची आव यकता भासणार आहे. ित या
शोधात तोिफ लागेल. िकनवटलगत असले या
िटपे र या जंगलात ३२ वाघ आहेत. िकनवट भागात
स या चार ते पाच वाघ आहेत. यात काही बछडे आहेत.
ये या पाच वषाम ये हे वाघ ह थािपत कर यासाठी,
जोडीदारा या शोधात मराठवाड्यात िफ लागतील.
नादं डे इथ या मानद व यजीव र कांनी ही मािहती िदली.
कावल ते िटपे र, पैनगंगा, माहर, िकनवट असा या
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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माणसू -वाघ संि
िज हा

तालक
ु ा
आरमोरी

गडिचरोली
गडिचरोली
चं परू
चं परू

परु ी

वृ

घटना
रवी गावालगत जगं लात चारा आणायला गेलेला ाम थ
वाघा या ह यात ठार
पोला इथे वाघा या ह यात गरु ा याचा मृ यू
ताडोबा या बफर े ातील महादवाडी इथे वाघा या
ह यात गरु ाखी ठार
आवळगाव इथे वाघा या ह यात शेतकरी मिहलेचा
मृ यू

मल
ू

िचरोली इथे वाघा या ह यात शेतक याचा मृ यू

भंडारा

पवनी

सावरला प रसरात गरु ा याला एकाच वेळी चार वाघ
िदसले; ाम थ िचतं ीत

यवतमाळ

घाटंजी

िटटवी प रसरात वाघा या ह यात गरु ाखी गभं ीर जखमी

माणसू -िबबट्या सिं
िज हा

तालक
ु ा

अहमदनगर

सगं मनेर

अमरावती

अमरावती

चं परू

चं परू

जळगाव

चाळीसगाव

पणु े

िश र

बल
ु ढाणा

िसदं खेडराजा

महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४

लोकस ा,
११.१०.२०२२
लोकस ा,
०७.१०.२०२२
लोकस ा,
२५.०९.२०२२
लोकस ा,
२५.०९.२०२२
लोकस ा,
२७.१०.२०२२
लोकस ा,
१३.१०.२०२२
लोकमत,
२१.०८.२०२२

वृ

घटना
िनमगाव खदु इथे झोपडीत झोपले या मिहलेला
िबबट्याने ओढून नेले
शहरात रहाटगाव-बडनेरा र यावर वाहना या धडके त
िबबट्या ठार
भ ावती आयधु िनमाण वसाहतीत िबबट्या या ह यात
१३ मिह यांची मल
ु गी जखमी
वरखेडे इथे २४ तासातं िबबट्या या दोन ह यांत दोन
गरु े ठार
िपंपरखेड इथे िबबट्या या ह यात त णीचा मृ यू
पांगरखेड इथे िबबट्या या ह यात नऊ बक या ठार

२०

ोत

ोत
ईसकाळ,
०७.०९.२०२२
लोकमत,
१६.१०.२०२२
लोकस ा,
२८.०९.२०२२
ईसकाळ,
२८.०९.२०२२
लोकमत,
१३.१०.२०२२
लोकस ा,
२९.०८.२०२२
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म य देशातील वने आिण व यजीव िवभागातील पाच
व र अिधकारी, NTCA चे महािनरी क अिमत मिलक
आिण ‘वाइ डलाईफ इि टट्यटू ऑफ इिं डया’ (WII)
मधील सश
ं ोधक िव णू ि या याच
ं ा समावेश आहे. हे पथक
कुनो रा ीय उ ानातील िच यां या आरो य ि थतीचा
आढावा घेईल. यांचे िशकार कर याचे कौश य तसेच
तेथील अिधवासाशी ते जळ
ु वनू घेत आहेत का, याचे
िनरी ण करेल. तसेच ते िच यां या िवलगीकरणा या
थानापासनू ते बिं द त कंु पणापयत आिण नतं र गवताळ
जमीन ते खु या वन े ापयतचे िनरी ण करे ल.
िच ा पयटना या पायाभूत सिु वधां या
िवकासाबाबत देखील ‘िच ा टा क फोस’ने सचू ना
करणेव स ला देणे अपेि त आहे. लोक िच े कधी पाह
शकतात हे टा क फोस ठरवेल.
ोत –‘देशातील िच ा पयटन लवकरच श य;
देखरे खीसाठी ‘टा क फोस’; नऊ सद यांचा समावेश’,
www.loksatta.com, ०९.१०.२०२२.
‘अथ यव था-पयावरणाची सागं ड : मोदी; नामशेष िच े
पु हा देशात, पतं धानां या ह ते कुनो रा ीय उ ानात
मु ता’, www.loksatta.com, १८.०९.२०२२.

रा ीय बात या
भारतात नािमिबयातून आठ िच यांचे आगमन;
िच ा टा क फोस थापन
नािमिबयातनू आणलेले पाच मादी आिण तीन नर िच े
म य देशातील कुनो रा ीय उ ानात पतं धान नर
मोदी यां या ह ते १७ स टबर रोजी सोड यात आले. या
संदभातील एकूण घडामोड वर ल ठे व यासाठी नऊ
सद यीय ‘िच ा टा क फोस’ची थापना क ीय पयावरण,
वने व हवामान बदल मं ालयाने के ली आहे.
नािमिबयाहन िवशेष िवमानाने वा हेर इथे१७
स टबर रोजी सकाळी िच े आणले. वा हेरहन यांना
भारतीय वायसु ेने या दोन हेिलकॉ टरमधनू योपरू
िज ात पालपरू इथे कुनो रा ीय उ ानाजवळ आणले.
उ ानात पंत धानांनी सकाळी ११.३० वाजता िपंज याचे
दार उघडून तीन िच यांना सोडले.
यावेळी म य देशचे मु यमं ी िशवराज िसहं
चौहान आिण क ीय पयावरण, वने व हवामानबदल मं ी
भपू यादव होते. या मा यवरांनी उव रत पाच िच यांना
सोडले.
या आठही िच यांचे लसीकरण कर यात आले
असनू यांना रे िडओ कॉलर लाव यात आ या आहेत.
पालपरू इथे िच यांसाठी १२ िकलोमीटरचे कंु पण
उभार यात आले आहे. सु वातीला यांना एक मिहना या
कंु पणा या आत िवलगीकरणात त ां या देखरे खीखाली
ठे व यात येईल. या प रसरात िच यांसाठी हरणे सोड यात
येणार असनू भारतीय हरणां या िशकारीला ते
सराव यानतं र यांना मळ
ू रा ीय उ ानात सोडले जाईल.
रा ीय या संवधन ािधकरण (नॅशनल
टायगर कॉ झवशन ऑथॉ रटी - NTCA) या मदतीने
‘िच ा टा क फोस’ काम करे ल, असे मं ालयाने हटले
आहे. ‘िच ा टा क फोस’ दोन वषासाठी गठीत कर यात
आले असनू या क पाला िनयिमतपणे भेट दे यासाठी ते
उपसिमती िनयु क शकतात. ‘िच ा टा क फोस’ म ये
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४

आंतररा ीय बात या
आतं ररा ीय समु ातील जै विविवधता सरं णाबाबत
िनणयािवनाच सयं ु रा ां या प रषदेचा समारोप

िविवध देशां या सीमां या दर यान असले या
आंतररा ीय समु ातील जैविविवधते या संर णासाठी
दोन आठवड्यां या चचनतं र सयं ु रा ाचं ी पाचवी
आंतरसरकारी प रषद ठोस िनणयापयत न पोहोचताच २६
ऑग ट रोजी सपं ु ात आली.
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आतं ररा ीय समु ातील जैविविवधते या
संर णासाठी सवमताने संमत कायदेशीर िनयमावली तयार
कर यासाठी संयु रा ांची सद य रा े गेली १५ वष
य नशील आहेत. याचाच भाग हणनू १५ ऑग ट ते
२६ ऑग ट या कालावधीत आंतरसरकारी प रषदेचे
पाचवे स अमे रके तील यू यॉक इथे आयोिजत कर यात
आले होते. या प रषदेअखेर िनयमावलीचा अिं तम मसदु ा
तयार होणे अपेि त होते. ही िनयमावली तयार झाली
असती तर जगातील आतं ररा ीय समु ा या दोन तृतीयांश
े ातील जैविविवधतेचे थेट यव थापन व संवधन श य
होणार होते. गे या दशकातील चचा या तुलनेत पाच या
प रषदेने चांगली गती के ली होती. यामळ
ु े यदं ा
िनयमावलीबाबत एकमत होईल, अशी आशा िनमाण
झाली होती.
मा , आतं ररा ीय समु ातील जनक
ु य
साधनसंप ीचा सश
ं ोधन व िवकासासाठी वापर
कर या या मदु ् ावर सद य रा ामं ये एकमत झाले नाही.
प रणामी, िनयमावली तयार के यािवनाच प रषद
गंडु ाळ यात आली. चौ या प रषदेतही याच मदु ् ावर
बोलणी खंटु ली होती.
ोत – िकरण पांडे. ‘Missed opportunity: UN
session to save biodiversity in high seas ends
without consensus’, www.downtoearth.org.in,
३०.०८.२०२२.

मु य कारणे हणजे अिधवासाचा हास आिण नक
ु सान,
जंगलातील मानवी ह त पे , दषू ण, हवामान बदल आिण
िविवध ससं गज य रोग आहेत. ामु याने, आि के तील
व यजीवांची सं या ६६ ट यानं ी व आिशया- शातं
देशातील ५५ ट यांनी कमी हो याला हे घटक
कारणीभतू
आहेत. जीवसृ ी या िनिमती या
कालखडं ापासनू ते आजतागायत गोड्या पा यातील
सजीवांम ये सरासरी ८३ ट यांनी घट झाली आहे आिण
ही कोण याही जाती या गटातील सवात मोठी घट आहे,
असे अहवालात नमूद के ले आहे. प रसं थांचा हास व
थलांतरा या मागातील अडथळे या घटकामं ळ
ु े माशां या
जात ची सं या कमी होत आहे.
खारफुटी (मँ वू ) चे संर ण आिण पनु थापना
ही जैविविवधता, हवामान आिण लोकांसाठी एक
सवसमावेशक व परू क कृ ती ठ शके ल, असे अहवालात
हटले आहे. दरवष ०.१३ ट के दराने म यपालन, कृ षी
आिण िकनारप ी िवकासासाठी खारफुटी न के ली जात
आहे. वादळ आिण िकनारी देशाचं ी धपू यासार या
नैसिगक ताणांमळ
ु े आिण दषू णामळ
ु े अनेक िठकाणी
खारफुटी या जंगलाचे नक
ु सान होत आहे. प रणामी
जैविविवधतेचा अिधवास सपं ु ात येत आहे. गे या ४०
वषात संदु रबन इथले १३५ चौरस िकमी े ावरील
खारफुटीचे जगं ल न झा याकडे अहवालाने ल वेधले
आहे.
ोत –‘जगभरातील व यजीवांची सं या ६९ ट यांनी
घटली; जागितक व यजीव िनधीचा अहवाल’,
www.loksatta.com, १४.१०.२०२२.

जगातील व य ा यां या सं येत ५० वषात
६९ ट यांनी घट
हवामानातील बदल आिण जैविविवधतेची हानी यामळ
ु े
जगभरातील व य ा याचं ी सं या गे या ५० वषात ६९
ट यांनी कमी झाली आहे. ‘व डवाईड फंड फॉर नेचर’
(WWF) या ‘िलिवगं लॅनेट’ नामक अहवालात हे
िनरी ण मांडले आहे. सरकारे , नाग रक व वयंसवे ी
सं थांनी जैविविवधतेचा नाश रोख यासाठी प रवतना मक
कृ ती करावी, असा स ला यात िदला आहे.
जगभरात व यजीवांची सं या कमी हो याची
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४
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चं परू िज

थोड यात पण मह वाचे...

ातील मानव-व य ाणी सघं ष - व तिु थती व उपाय

गे या दशकापासनू चं परू िज ात मानव-व य ाणी
संघष ती झाला आहे. यंदा जनू अखेर सहा मिह यांत २०
जणांचा वाघ-िबबट्या या ह यांम ये मृ यू झाला. गे या
वष ४४ जणांना ाण गमावावे लागले होते. गे या तीन
वषात ‘बॉ बे नॅचरल िह ी सोसायटी’ (BNHS) या
मा यमातून या सदं भातील िविवध बाबी समजून घे याचा
य न के ला.
चं परू िज ात २०१३-२०२१ या काळात
नऊ गरु ा यांचा, गरु े चार यासाठी जंगलात गेलेले
असताना, वाघां या ह यांत मृ यू झाला तर दोघेजण
जंगलात हरवलेली गरु े शोध यासाठी गेले असताना मारले
गेल.े २०२१ म ये सहा गरु ाखी वाघां या ह यांचे बळी
ठरले. २०१३ ते २०१८ दर यान िज ात ७,३७९ गरु े
वाघ-िबबट्या या ह यात ठार झाली. एकट्या हपरु ी
वन िवभागात या काळात ५,५०० हन अिधक गरु े
मृ यमु ख
ु ी पडली आहेत. ताडोबा अंधारी या
क पा या बफर े ात दरवष ५०० पे ा जा त गरु े
मरतात, असे वन िवभागाची आकडेवारी सांगते.
BNHS ने ताडोबा बफर े ातील पाच,
नवेगाव नागिझरा या क पातील दोन, बोर व
पचमधील येक एक अशी गावे िनवडून गुरां या
चराई या प तीचा अ यास के ला. पावसा यात सव
शेतामं ये िपके अस याने गरु ाखी गरु े घेऊन दाट जगं लात
१२-१८ िकमी जातात. पशसु वं धन िवभागा या २०१९
या िशरगणतीनसु ार िज ात ४,५९,९५२ गरु े आहेत.
िज ातील १,७०० गावे जगं लालगत असनू यातील
१,३०० पे ा अिधक गरु ाखी, ३,५०० पे ा अिधक गरु ांचे
मालक उ हाळा वगळता इतर मिहने गरु े चराईसाठी
जंगलात घेऊन जातात. गायरानावर झाले या
अित मणामुळे गावाजवळ कुरणे उरलेली नस याने
गरु यांचे जगं लात जा याचे माण अिधक आहे आिण
वाघांची वाढलेली सं या यांमळ
ु े मानव-व य ाणी संघष
वाढ याचे िदसनू येत.े
गरु ांवर वाघाने ह ला के यावर हे गरु ाखी गरु ांना
सोडव यासाठी वाघावर चालनू जातात. अशा वेळी
वाघाने गरु ांना सोडून गरु ा यावर ह ला के याचे काही
घटनांमधे िदसनू आले आहे. गरु ाखी गरु े सोडून िव ातं ी
महारा सरं ि त े वाताप . खंड ३, अंक ४

घेत असताना मागनू वाघाने ह ला के या याही घटना
आहेत.
BNHS ने दसु या ट यात िज ातील ३०
गावांतील गरु ाखी व गरु ाचं े मालक यांना य भेटून
यां या सम या समजनू घेत या. िज ात येक गरु ामागे
मिह याला ₹१५०-२०० गरु ा यांना िमळतात. बहतांश गरु े
भाकड असनू यांचा उपयोग नवीन बैल िमळव यासाठी
होतो. मोज या गावामं येच दधु ाळू जनावरे आहेत.
ितस या ट यात BNHS ने गरु ा यांशी अिधक
संवाद साध यासाठी ‘गरु ाखी संवाद’ हा काय म
ताडोबा या बफर े ात सु के ला. ताडोबा या बफर
े ात ४५० गरु ाखी व गरु े मालकांची न द झाली आहे.
आतापयत यातील २८० गरु ा यांशी मी संवाद साधला.
गरु ा यांसाठीचा हा काय म महारा ात थमच
घेतला गेला. वन िवभागा या लेखी नेहमी उपेि त
रािहलेल,े अिशि त वा कमी िशकले या, वयाची
चाळीशी उलटले या या गरु ा यांशी सवं ाद साधणे कठीण
काम होते. जंगल व व य ाणी यांचे गावांसाठीचे मह व,
चराईदर यान यायची काळजी, अती चराईचे जंगलावर
होणारे दु प रणाम यासं ह िविवध िवषयांवर चचा के ली. हे
सव काय म या
क पा या कमचा यां या
उपि थतीत व सहकायाने िविवध गावामं ये घे यात आले.
याम ये वन िवभाग व गरु ाखी यां यातील दरी कमी
कर याचे काम के ले गेले. गरु ा यानं ी काय काळजी यावी
या सदं भात पो टर तयार क न वन गावागावांम ये लावले.
चं परू िज ातील मानव-व य ाणी सघं ष कमी
कर याचा हा एक लहानसा य न आहे. हे पिहले पाऊल
असनू आणखी काही य न चालू आहेत.
- सज
ं य करकरे
सहा यक सचं ालक, BNHS नागपरू
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