
प्रसार माध्यमाकररता प्रकाशन - जागततक कासव दिवस २०२१ 

भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर अनेि ठििाणी सागरी िासवे घरटी िरतात. जगातील ७ प्रजातीींपैिी ४ प्रजातीींिी भारतीय भूखींडावर आणण अींदमान 
ननिोबार व लक्षद्वीप बेटाींवर घरटी िरण्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. त्यातील िेवळ ऑललव्ह ररडले (Lepidochelys olivacea)  प्रजातीिी िासव े
महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याींवर घरटी िरताना आढळतात. ग्रीन सी (Chelonia mydas), हॉक्सबबल (Eretmochelys imbricata)  आणण लेदरबॅि (Dermochelys 

coriacea) सी टटटल प्रजातीींच्या िासवाींच्या िाही नोंदी महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याींवर नोंदवल्या आहेत परींतु त्या नोंदी किनाऱ्याींवर वाहून आलेल्या 
िासवाींच्या आहेत. अद्याप या प्रजातीींच्या महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याींवर घरटी िरण्याच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत. 

ऑललव्ह ररडले िासवे मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राच्या किनारी प्रदेशात (रायगड, रत्नागगरी आणण लसींधुदगुट श्जल््यातील किनारे) घरटी िरतात. या 
घरटयाींस पूवी असणारे मोिे धोिे म्हणजे िासवाींिी लशिार, िुत्ाींसारख्या प्राणाींिी िेलेले अींडयाींिे नुिसान, इ. २००२-०३ पासून महाराष्ट्र वन ववभाग, 

स्थाननि स्वयींसेवी सींस्था (जसे स्याद्री ननसगट लमत्) आणण स्थाननि रठहवासी याींच्या सींयुक्त ववद्यमाने सागरी िासव सींवधटनािी मोहीम हाती 
घेतली. या अींतगटत िासव उबवणी िें द्राींिी श ींखला महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर तयार िरण्यात आली. २००६ पासून वेळास आणण नींतर आींजले, 

रत्नागगरी सारख्या गावाींमध्ये िासव महोत्सव साजरा िरण्यास सुरवात झाली ज्यात पयटटिाींना उबवणी िें द्रातून िासवाींिी वपल्ले पुन्हा पाण्यात 
सोडताना पाहण्यािा आनींद लमळायला लागला. (२०२० आणण २०२१ च्या लोिडाऊन िाळात िाींदळवन प्रनतष्ट्िानान ेऑनलाईन पद्धतीने या उत्सवाींिे 
आयोजन िेले.) 

िासव सींवधटन प्रिल्पनाींतगटत महाराष्ट्र वन ववभाग आणण स्थाननि स्वयींसेवी सींस्थाींमार्ट त ऑललव्ह ररडले िासवाींच्या घरटयाींिी जागा शोधणे, ती 
खोदनू त्यातुन अींडी अलगद बाहेर िाढणे आणण ती अींडी उबवणी िें द्रात नेणे अशी िामे िेली जातात. ठह उबवणी िें दे्र गाडटन रे्श्न्सींग जाळीन े
आच्छाठदत असतात ज्यामुळे घरटयािे आणण अींडयाींिे भक्षि, लशिारी आणण पुरापासून सींरक्षण होत.े या उबवणी िें द्रातील घरटयाींतून बाहेर येणारी 
वपल्ले बीि मॅनेजर (सागरी स्वयींसेवि) याींद्वारे सुखरूप पुन्हा पाण्यात सोडली जातात. 



२०१८ पासून िाींदळवन िक्ष आणण िाींदळवन प्रनतष्ट्िानाने महाराष्ट्राच्या किनारी श्जल््याींमध्ये जनजाग ती िायटक्रम िरायला सुरवात िेली. या 
अींतगटत किनारी स्वयींसेविाींना उबवणी िें द्रािी जागा, िासवाींिी घरटी शोधणे, त्यातील अींडी सुरक्षक्षत उबवणी िें द्रात आणणे, इ. बाबीींिे प्रलशक्षण ठदले 
जाते. 

२०१९-२० रोजी पासून िाींदळवन प्रनतष्ट्िानातरे् रायगड, रत्नागगरी आणण लसींधुदगुट मधील किनारी स्वयींसेविाींना मानधन देण्यािी सोय िरण्यात 
आली.  

खालील तक्त्यात २०१८-१९ ते २०२०-२१ मध्ये झालेल्या घरटयाींिी आणण त्यातून बाहेर आलेल्या िासव वपल्लाींिी माठहती ठदली आहे. 
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Sindhudurg 75 8107 3841 47.3 65 6409 4767 74.3 164 17226 8769 50.9 

                          

Raigad 15 1727 1127 65.4 15 1545 808 52.2 29 3211 2137 66.6 

                          

Ratnagiri 143 13297 7633 57.4 148 19300 6574 34 282 30362 12800 42.15 

Total 233 23131 12601 54.5 228 27254 12149 44.6 475 50799 23706 46.7 

 

या तक्त्यावरून असे लक्षात येते िी, २०१९-२० पेक्षा २०२०-२१ मध्ये िासव घरटयाच्या सींख्येत वाढ झालेली ठदसून येते. परींतु, २०१४-१५ पासूनच्या 
माठहतीिा अभ्यास िरता असे लक्षात येते िी, या घरटयाींच्या सींख्येत सतत बदल होत असतो त्यामुळे घरटयाींिा सींख्येतील वाढ किीं वा घाट ही 
िायम स्वरूपी नाही. तरी, िासव वपल्लाींिा वविार िरता मागील दोन वर्ाांच्या तुलनते या वर्ी (२०२०-२१) अगधि िासव वपल्ले पुन्हा समुद्रात 
सुखरूप सोडण्यात आली. 



िाींदळवन िक्ष, महाराष्ट्र वन ववभाग आणण मत्स्य ववभाग, महाराष्ट्र शासन याींनी सींयुक्त पणे भरपाई योजना सुरु िेली आहे. या अींतगटत मासेमारी 
जाळ्यात अडिलेल्या सींरक्षक्षत सागरी प्रजाती जसे िासवे, समुद्री सस्तन प्राणी,  इ. ना समुद्रात सुखरूप सोडण्यािररता िमाल रुपये २५,००० इतिी 
आगथटि भरपाई ठदली जाते. आजतागायत या योजनेद्वारे ९६ ऑललव्ह ररडले िासवे, ५२ ग्रीन सागरी िासवे, ३ हॉक्सबबल िासवे आणण एिा लेदरबॅि 
िासवािी सुटिा महाराष्ट्रातील मासेमाराींमार्ट त िरण्यात आली आहे. या िरीत त्याींना एिूण रुपये २२,५०,८५० इतिी भरपाई िाींदळवन 
प्रनतष्ट्िानामार्ट त देण्यात आली आहे. 

िधी िधी समुद्री िासवे त्याींना झालेल्या इजाींमुळे किवा सींक्रमणाींमुळे समुद्राकिनाऱ्याींवर जखमी अवस्थेत आढळतात याींिी सींख्या पावसाळ्यात 
जास्त प्रमाणात ठदसून येते. श्जवींत प्राणी वाहून किनाऱ्यावर आल्यास त्याला त्वररत उपिार लमळणे गरजेिे असते तसेि वाहून आलेला प्राणी म त 
असल्यास त्यािे शवववच्छेदन िेले जाते ज्यामुळे त्यािा वाहून येण्यािे िारण िळण्यास मदत होते. 

सुमारे २०११ पासून वाईल्डलाइर् िीं झवेशन व ॲननमल वेल्रे्अर असोलसएशन आणण महाराष्ट्र वन ववभाग (डहाणू ववभाग) समुद्री िासवाींसािी 
उपिार व सींक्रमण िें द्र डहाणू येथे िालवत आहे. या िें द्रामध्ये समुद्रकिनाऱ्याींवर वाहून आलेल्या जखमी िासवाींवर उपिार िरून व त्याींिे पुनवटसन 
िरून शक्य असल्यास त्याींना पुन्हा समुद्रात सोडले जाते. या सवट उपक्रमाींिररता िाींदळवन प्रनतष्ट्िान आगथटि सहाय्य या िें द्राला वेळोवेळी िरत 
आहे. 

िाींदळवन िक्षाने मरीन ररस्पॉ ींडींट गटािी स्थापना िेली असून त्यात महाराष्ट्र वन ववभागातील िमटिारी (वन पररक्षेत् अगधिारी), िाींदळवन 
प्रनतष्ट्िानािे िमटिारी, पशुवैद्यिीय डॉक्टर, स्वयींसेवी सींस्थाींिे सदस्य, महाववद्यालयीन ववद्याथी आणण प्राध्यापिाींिा समावेश आहे. हा गट ववशेर्तः 
समुद्री िासव आणण इतर सागरी प्राणी समुद्र किनाऱ्याींवर जखमी अवस्थेत वाहून आल्यावर वेगवान प्रनतसादासािी एि श ींखला म्हणून प्रस्थावपत 
िरण्यात आला आहे. 

िाींदळवन िक्ष, महाराष्ट्र वन ववभाग व िाींदळवन प्रनतष्ट्िान याींच्या वतीने मुींबई व जवळपासच्या समुद्रकिनाऱ्याींवर वाहून येणाऱ्या जखमी िासवाींच्या 
उपिारािररता ऐरोली येथे िासव उपिार िें द्र उभारण्यात आले. लविरि अशी उपिार िें दे्र रायगड, रत्नागगरी व लसींधुदगुट श्जल््यात देखील सुरु 
होतील. िाींदळवन िाक्षातरे् िासवाींच्या बिाव व पुनवटसनािारीता तात्पुरती सुववधा वरील सवट श्जल्याींमध्ये िरण्यात आली आहे. 



िासव सींवधटन प्रिल्पातील िाही छायागिते्: 

  

Fig.1: समुद्री िासव उबवणी िें द्र 

Fig.2: किनारी स्वयींसेविाींद्वारे िरण्यात 

येणारे जनजाग ती िायटक्रम 

  



Fig.3: िासव मोहोत्स्व Fig.4: ऑललव्ह ररडले िासवािे वपल्लू 

 

 

Fig.5: मासेमारेिरीता भरपाई योजने सींदभाटत िायटशाळा 



 
 

Fig.6: ऑललव्ह ररडले िासवािी जाळ्यातून 

सुटिा िरणारे मश्च्छमार 

Fig.7. जखमी िासवािे पररक्षण िरणारा गट 

 

 


