Press Note
On the occasion of the International Day of Forests (21st March 2022), the Mangrove Foundation and Mangrove Cell, Maharashtra Forest
Department in collaboration with office of the Chief Postmaster General, Maharashtra Circle released a flamingo themed Special Cover and
Special Cancellation. The event was held at the General Post Office, Mumbai and the cover & cancellation were released at the hands of Smt.
Veena Srinivas, Chief Postmaster General, Maharashtra Circle and Mr. Virendra Tiwari, Additional Principal Chief Conservator of Forests,
Mangrove Cell. The said special cover depicts the two species of flamingos (Lesser and Greater) that migrate to Mumbai every year during winter
season. The Special Cancellation shows the Lesser Flamingo in the mudflat habitat. The cancellation is linked with an augmented reality mode
which when scanned shows the animated flamingos feeding along with their calls.
Also, during the said event, picture postcards and special cancellation (with augmented reality mode) on leopards was released. The event also
saw the release of picture postcards on the avian diversity of Maharashtra and Goa.
The other dignitaries present for the said programme were Smt. Swati Pandey, Postmaster General, Mumbai Region, Shri. G. Mallikarjun,
Director, Sanjay Gandhi National Park, Shri. Adarsh Reddy, Divisional Forest Officer, Mumbai Mangrove Conservation Unit (MMCU), Shri.
Rajendra Magdum, Assistant Conservator of Forest, MMCU, Shri. Suresh Varak, Range Forest Officer, Central Mumbai, MMCU and officials from
Mangrove Foundation.
As the flamingos and leopards are the flagship species of Mumbai’s rich biodiversity, the Special Cover and the postcards will help in creating
awareness regarding the conservation and protection of wildlife and forests of the State.

प्रकाशमाध्यमाांकरीता प्रकाशन
२१ मार्च २०२२ रोजीच्या आंतरराष्ट्रीय वन दिनार्े औचर्त्य साधून कांिळवन प्रततष्ट्ठान आणि कांिळवन कक्ष, महाराष्ट्र वन ववभागाने मुख्य
पोस्टमास्टर जनरल यांर्े कायाचलय, महाराष्ट्र सकचल यांच्या संयुक्त ववद्यमाने फ्लेममंगोवर आधारीत स्पेशल कव्हर आणि स्पेशल कॅन्सलेशनर्े
अनावरि केले. हा कायचक्रम मख्
ु य पोस्टमास्टर जनरल यांच्या कायाचलयात पार पडला. या स्पेशल कव्हर आणि स्पेशल कॅन्सलेशनर्े अनावरि
श्रीमती वविा श्रीतनवास, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सकचल आणि श्री. वीरे न्र ततवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांिळवन कक्ष यांर्ा
हस्ते झाले. या कव्हरवर िरवर्षी मुंबईत दहवाळी स्थलांतर करून येिाऱ्या छोटा आणि मोठा फ्लेममंगो या िोन प्रजातींर्ी मादहती दिली आहे . स्पेशल
कॅन्सलेशनवर यातील िलिली अचधवासातील छोटा रोदहत पक्ष्यार्े रे खाचर्त्र आहे . हे कॅन्सलेशन ऑगमेंटेड ररयामलटी मोड सोबत जोडले असल्याने
ते स्कॅन केल्यास अन्न भक्षि करिारा रोदहत पक्षी पाहता येिार आहे व त्यार्ा आवाजही ऐकता येिार आहे .
या कायचक्रमात बबबट्याच्या छायाचर्त्र पोस्टकाडच आणि त्यार्े ऑगमेंटेड ररयामलटी मोड सोबत जोडलेले स्पेशल कॅन्सलेशनर्ेही अनावरि
करण्यात आले. यार् वेळी महाराष्ट्र आणि गोव्यातील पक्षीसंपिे वर आधारीत छायाचर्त्र पोस्टकाडचस ् र्ेही अनावरि केले गेले.
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होते.
फ्लेममंगो आणि बबबट्या हे मुंबईच्या समद्
ृ ध जैवववववधतेर्े प्रमुख सूर्क असल्याने हे स्पेशल कव्हर आणि स्पेशल कॅन्सलेशन राज्यातील
वन्यजीव आणि वनांच्या संवधचन आणि संरक्षिाववर्षयी जननागत
ृ ी करण्यात मित करतील.

