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अथव्तवेदाचय्ा पृरव्ी सूकत्ातील “यता्् ते िूमे रवखनामी र््कप््ं
तद ्अरपिोहतु”, अथा्तत “हे पृरव्ी मी जय्ारठकाणी द््वय्ांसाठी
खणीकम्त किीत आहे, तय्ांचे लवकिच प््ाणततव्ांनी पुनि्तिण

वह्ावे. हे पृरव्ी तुझय्ा मनावि आरण हद्यावि माझय्ामुळे कोणताही
आघात होऊ नये”, या उद््ात्् रचंतनाचे ब््ीद घेत चंद््पूि वन प््बोरधनी
वन, वनय्जीव पया्तविण आरण वाताविण बदल या चाि मानकांचय्ा
संवधत्न, संिक््ण आरण रवकास या उद्े्शांना घेऊन कायत्ित झाली
आहे. चंद््पूि हे ऐरतहारसक शहि आहे. या शहिाचय्ा सिोवताल
अिणय्, वनय्जीव संपदा आहेत. तय्ासोबतच मानवी गिजा पूणत्
किणय्ासाठी आवशय्क असणािी उजा्तरनरम्तती देखील याच प््देशात
होते. रवकास आरण पया्तविण यांचा समतोल िाखणय्ाचे मोठे आवह्ान
आपलय्ासमोि आहे. तय्ा आवह्ानांना सस्वकारन् पया्तविणाची कमीत
कमी हानी होऊन मानवी रवकासही साधय् किणय्ाच ेधये्य समोि करन्
चदं््पिू वन प््बोरधनी वाटचाल किीत आहे.महािाष्््् शासनान े४ रडसेब्ि
२०१४ िोजी चंद््पूि येथे चंद््पूि वन प््शासन, रवकास, संशोधन व
वय्वसथ्ापन प््बोरधनी सथ्ापन केली. यापूव््ी ही संसथ्ा  वन प््रशक््ण
संसथ्ा, चंद््पूि मह्णून उलल्ेखीत होती. या संसथे्चा दजा्त वाढवून िाजय्
वन अकादमीमधय्े रवकरसत किणय्ाचा रनणत्य घेतला.यामागे
रवदिा्ततील वन रवकास व वय्वसथ्ापन शास््््ोकत् पद््तीने वह्ावे,हा
मुळ उद्े्श आहे. वन प््बोरधनीचय्ा माधय्माने वन अरधकाऱय्ांचे
सेवांतगत्त रनवव्ळ प््रशक््णच नवहे् ति रवदिा्ततील वनसंपदेचय्ा
वय्वसथ्ापनासाठी आवशय्क असणाि ेकुशल मनुषय्बळदखेील रनमा्तण
वह्ावे, असे उद््ीष््उ समोि ठेवले. तय्ामुळे इति शेजािी िाजय्ातील इति
वन प््बोरधनीपेक््ा रवस््ारित असे धय्ेय आरण उद्े्श चंद््पूि वन
प््बोरधनीसाठी आखणय्ात आले आहे.  गेलय्ा सात वषा्तत चंद््पूि
येथील वन प््बोरधनीचा वेगाने रवकास किणय्ात आला. आंतििाष््््ीय
स््िाची अरतशय िवय् इमाित आरण साधन सुरवधा रनमा्तण किणय्ात
आलय्ा आहते. समुाि े३०० कोटी रप्यांचय्ा गुतंवणकुीतून अतय्तं सिेुख
अशी वास्ू् उिािणय्ात आली आहे. एका प््रशक््ण अकादमीला
आवशय्क असणा-या सवत् अतय्ाधुरनक साधन सुरवधा,
प््रशक््णाथ््ीस्ाठी रनवास वय्वसथ्ा आरण मारहती तंत््ज््ानाचा वापि
करन् अद््यावत प््रशक््ण सिागृह तयाि किणय्ात आले आहे. तय्ा
वास््ूचय्ा िवय्तेवरन् वन प््बोरधनीचय्ा काय्त रवस््ािाची झेप लक््ात
येते.  चंद््पूि वन प््बोरधनीला अतय्ंत संरमश्् सव्रप्ाचे कायत्, उद्े्श
आरण धय्ये रनधा्तरित किणय्ात आल ेआह.े िाजय् सिकािन ेप््बोरधनीला
केवळ वन रविागातील अरधका-यांचे प््रशक््ण देणय्ापुिती मया्तदीत
ठवेलले ेनाही, ति शकै््रणक, ससंोधन व रवकास, प््चाि आरण प््साि,
आरण वनय्षजीव संिक््ण व संवध्तन यासािखे उद््ेशही रदले आहेत.
या संसथ्ेचय्ा इरतहासाकडे नजि टाकलय्ास आधुरनक काळातील वन
प््रशक््णाचय्ा गिजा पणू्त किणय्ाचय्ा उद््शेान ेटपप्य्ा टपप्य्ान ेया ससंथ्चेा
रवकास झाला असलय्ाचे रदसून येते. महािाष्््् शासनाने  १९६१ मधय्े
वनपाल संवगा्ततील कम्तचा-यांचय्ा प््रशक््णासाठी चंद््पूि येथे वनपाल
प््रशक््ण केद्््ाची सथ्ापना केली होती. सदि प््रशक््ण काय्तक््म १९७५

विशषे सपंादकीय

यता्् ते भूमे��.... वन प््बोहधनीत पदवय्ुत््र पदहवका अभय्ासक््म
द््पूर पया्तविण आरण
हवामान बदल यासािखय्ा
रवषयांवि पदवय्ुत््ि पदरवका
अभय्ासक््म सुर ्किणय्ाचय्ा

उद्े्शाने चंद््पूि वन प््शासन, रवकास,
संशोधन व वय्वसथ्ापन प््बोरधनी आरण
रवश्े्श््िैयय्ा िाष््््ीय तंत््ज््ान संसथ्ा यांचय्ा
शैक््रणक सहयोग किाि किणय्ात आला.
महािाष्््् शासनान े२०१४ मधये् चदं््पिू वन
प््बोरधनी सथ्ापन केली. या प््बोरधनीला
वन, वनय्जीव, पया्तविण आरण हवामान
बदल या चाि मानकावंि रवरवध प््रशक््ण,
शकै््रणक, सशंोधन आरण रवस््ाि योजना
िाबवणय्ाचे उद््ीष्् रनधा्तरित केले आहे. वन
प््बोरधनीला शैक््रणक सव्ायत््ता बहाल किणय्ात
आली आहे. पिंतु, वन प््बोरधनीला रवद््ापीठाचा
दजा्त अद््ाप रमळालेला नाही. तय्ामुळे रवद््ापीठ
अनुदान आयोग अथवा िाष््््ीय शैक््रणक
संसथ्ांसोबत शैक््रणक सामंजसय् किाि करन्
रवरवध पदरवका, पदवी आरण पदवय्ुत््ि
अभय्ासक््म सुर ् किणय्ात येत आहेत. याच
अनुषंगाने वन प््बोरधनीने वह्ीएनआयटीसोबत
शैक््रणक सहयोग किाि केला. यावेळी
वह्ीएनआयटीचे संचालक डॉ. प््मोद पडोळे,
मेटलज््ी रविाग प््मुख डॉ. रदरलप पेशवे, वन
प््बोरधनीचे संचालक व अपि प््धान मुखय्

वनसंिक््क मरहप गुपत्ा, अपि संचालक प््शांत
खाडे, अपि संचालक अरवनाश कुमाि, अपि
संचालक रपयुषा जगताप व शैक््रणक सलल्ागाि
मंगेश इंदापवाि उपसस्थत होते. प््ािंिी, वन
प््बोरधनीचे अपि संचालक प््शांत खाडे व
वह्ीएनआयटीचे संचालक प््मोद पडोळे यांनी
सामंजसय् किािाचे आदानप््दान केले. 
याप््संगी बोलताना डॉ. प््मोद पडोळे मह्णाले, मधय्
िाितातील सव््ोत््म साधन सुरवधा असणाऱय्ा वन
प््बोरधनीचय्ा रवकासासाठी वह्ीएनआयटीकडून
सहकाय्त किणय्ात यईेल. आज पया्तविण व हवामान
बदला या दोन अतय्ंत संवेदनशील रवषयांवि
संशोधन होणे आवशय्क आहे. तय्ासाठी

वह्ीएनआयटीचय्ा माधय्मान ेसयंकुत्
सशंोधन प््कलप् िाबवणय्ात येतील.
तय्ासोबतच पया्तविण
अरियांत््कीसािखय्ा रवषयावि
पदवय्ुत््ि पदरवका अभय्ासक््म
देखील सुर ् किणय्ात येईल.
वह्ीएनआयटीतील प््ाधय्ापक व
रवद््ारय्ा्ंन्ा वनप््देशात येऊन
प््तय्क्् काम किणय्ाचा अनुिव
प््ापत् होणाि आहे, असेही तय्ांनी
नमूद केले. व न
प््बोरधनीचे संचालक मरहप गुपत्ा
मह्णाले, वन प््बोरधनीवि िाजय्

शासनाने पया्तविण व हवामान बदल यासािखय्ा
रवषयांवि कुशल मनुषय्बळ रनमा्तण किणय्ाची
जबाबदािी सोपवली आहे. वन प््बोरधनीचय्ा
माधय्माने वन प््देशात िाहणाऱय्ा आरदवासीचे्
जीवनमान उंचावणे, तय्ासोबतच रनसगा्तचा
समतोल िाखून रवकास प््र््कयेला मदत
किणय्ासािखेही दारयतव् रदल ेआह.े या दारयतव्ाला
पूण्त किणय्ासाठी वह्ीएनआयटीसािखय्ा देशातील
अग््गणय् संसथ्ेचा सहयोग आता प््ापत् होणाि
आहे, असे तय्ांनी नमूद केले.
काय्तक््माच ेप््स््ारवक मगेंश इदंापवाि यानंी कले.े
ति यावेळी प््शांत खाडे यांनी वन अकादमीची
रप्िेषा सादि किीत उपसस्थतांचे आिाि मानले.

वन प््बोहधनी व वि्ीएनआयटीत यांचय्ात शैक््हिक सामंजसय् करार
बा

चंद््पूर : सामानय् माणसाचय्ा जीवनात परिवत्तन
घडवून आणायचे असेल ति तय्ाचय्ा
उपजीरवकेशी रशक््णाचा संबंध असणे
आवशय्क आहे. चंद््पूि वन प््शासन, रवकास व
वय्वसथ्ापन प््बोरधनी या उद्े्शाने कायत् किीत
आहे, असे प््रतपादन चंद््पूि वन प््बोरधनीचे
संचालक अपि प््धान मुखय् वनसंिक््क मरहप
गुपत्ा यांनी केले.
चंद््पूि वन प््बोरधनी व गोड्वाना रवद््ापीठ
गडरचिोली याचंय्ात नकुताच शकै््रणक सामजंसय्
किाि झाला.  वन प््बोरधनीत झालेलय्ा
कायत्क््मात गोड्वाना रवद््ापीठाचे कुलगुर ्डॉ.
प््शांत बोकािे, कुलसरचव डॉ. अरनल रचताडे,
वन प््बोरधनीचे अपि संचालक रपयुषा जगताप,
अपि सचंालक अरवनाश कुमाि, अपि संचालक
प््शांत खाडे, सहायक वन संिक््क श््ीरनवास
पाचगावे, मरनषा रिंगे, रशतल नांगिे व शैक््रणक
सलल्ागाि मंगेश इंदापवाि उपसस्थत होते.
याप््संगी बोलताना अपि प््धान मुखय् संिक््क
मरहप गुपत्ा मह्णाले, महािाष्््् शासनाचय्ा वन
रविागाने चंद््पूि वन प््बोरधनही ही िाजय्ाची
र््परमअि संसथ्ा वह्ावी, असे उद््ीष्् रनधा्तरित केले
आहे. केद््् सिकािचय्ा देहिादून येथील वन

संशोधन संसथ्ा, वनय्जीव संसथ्ा यांचय्ा धत््ीवि
चंद््पूि वन प््बोरधनी पया्तविण व हवामान बदल
या क्े्त््ातील अग््णी संसथ्ा वह्ावी, असे प््यतन्
किणय्ात येत आहे. चंद््पूि वन प््बोरधनीचय्ा
माधय्माने कौशलय् रवकास, रवरवध क्े्त््ातील
संशोधन आरण कुशल मनुषय्बळ रवकरसत
किणय्ासाठी केर्््दय व िाजय्स््रिय शैक््रणक
संसथ्ांसोबत सहयोग किाि किणे आवशय्क

आहे. यामाधय्माने पदरवका ते पदवीपय्ं्तचे
रवरवध अभय्ासक््म येथे सुर ्किता येणे शकय्
आहे. सथ्ारनक लोकांचय्ा उतप्नन् वाढीसाठी
केर्््दय सम्ुक्््म,लघु व मधय्म उद््ोग मंत््ालयाचय्ा
वतीने वनोतप्दनावि आधारित अभय्ासक््म सुर्
किणय्ाची योजना आखणय्ात येत आहे.
यासोबतच वनसेवेतील अरधकािी व कमत्चािी
यांचे रवरवध प््रशक््ण उपक््म िाबवणय्ात येत
असलय्ाची मारहती श््ी. गुपत्ा यांनी रदली.
चंद््पिू वन प््बोरधनीची अतय्ाधरुनक वास्् ूआरण
येथील साधन सुरवधा या आंतििाष््््ीय दजा्तचय्ा
आहेत. असे नमूद किीत कुलगुर ्डॉ. प््शांत
बोकािे मह्णाले, गडरचिोली व चंद््पूि या दोन
रजलह्््ात सवा्तरधक वनक्े्त्् असून तय्ावि
रवसंबून असणािी लोकसंखय्ाही अरधक आहे.
तय्ासोबतच येथे रनसगत् पयत्टनाचा रवकास
किणय्ाची मोठी क््मता आहे. पयत्टनासािखय्ा
क्े्त््ाचा रवकास झालय्ास येथील नागरिकांचा
आरथ्तक रवकास किणे शकय् आहे. तय्ामुळे
गोड्वाना रवद््ापीठ व वन प््बोधीनी यांचय्ा
संयुकत् सहकाया्तने येथील आरथ्तक रवकास
घडवून आणता येणाि आहे, असे कुलगुर ्डॉ.
बोकािे यांनी नमूद केले.

उपजीहवकेशी हशक््िाचा संबंध असावा
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व्िीएनआयटीचे संचालक डॉ. प््मोद पडोळे यांचे स्वागत करताना
अपर संचालक अहवनाश कुमार, सोबत अपर संचालक हपयुषा
जगताप, अपर संचालक प््शांत खाडे व डॉ. हदहलप पेशवे.

कुलगुर् डॉ. प््शांत बोकारे यांचे स्वागत करताना
संचालक महिप गुप्ता 

चं

करार

अपर प््धान मुखय् वनसंरक््क महिप गुपत्ा ; वन प््बोहधनी व गोड्वाना हवद््ापीठात शैक््हिक सामंजसय् करार

करार
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पय्ं्त चालू होता. सन १९७६ मधय्ेव
िाित सिकािने सदि संसथ्ा अरधग््हीत

कले.े तसचे, तय्ारठकाणी िाजय्ातील नवरनयकुत् वन परिक््ते्् अरधका-
यांचे मधय्वत््ी वनिारजक महारवद््ालय सथ्ापन किणय्ाचा रनणत्य
घेतला. सदि महारवद््ालयात सन १९७६ ते १९९० या कालावधीत
वनपरिक््ते्् अरधकािी सवंगा्तच ेप््रशक््ण दणेय्ात यते होत.े  सन १९९०
मधय्े केद््् सिकािने सदि प््रशक््ण केद््् महािाष्््् सिकािला इमाित
बांधकामासह हस््ांतरित किणय्ाचा रनण्तय घेतला. सन १९९१ पासून
या केद्््ाचा िाजय्ाचय्ा वन रविागाचा िाजय्स््िीय प््रशक््ण
काय्तक््मासाठी उपयोग किणय्ात यते आह.े सन  २०१३ मधय् ेमधय्वत््ी
वनिारजक महारवद््ालयाचे नामकिण ‘चंद््पूि वनप््रशर््कण संसथ्ा’
असे किणय्ात आले आहे. ति आता या प््रशक््ण संसथ्ेला वन
प््बोरधनीत रप्ांतरित किणय्ात आले असून तय्ाला सव्ायत््ता प््दान
किणय्ात आली आहे. तय्ामुळे या प््बोरधनीचे सथ्ापनेचे उद््ेश अतयं्त
रवस््ारित किणय्ात आले आहेत. तय्ारशवाय, धेय व धोिणांमधय्ेही
प््बोरधनीकडून रवरवध अपेक््ा वय्कत् किणय्ात आलय्ा आहेत. वन
प््बोरधनीचय्ा माधय्माने वन अरधकाऱय्ांचे सेवांतगत्त रनवव्ळ
प््रशक््णच नवह्े ति रवदिा्ततील वनसंपदेचय्ा वय्वसथ्ापनासाठी
आवशय्क असणािे कुशल मनुषय्बळदेखील रनमा्तण वह्ावे, असे
उद््ीष््ह समोि ठेवले. तय्ामुळे इति शेजािी िाजय्ातील इति वन
प््बोरधनीपेक््ा रवस््ारित असे धय्ेय आरण उद्े्श चंद््पूि वन
प््बोरधनीसाठी आखणय्ात आले आहे.  चंद््पूि वन प््बोरधनीने
रनधा्तरित केलेलय्ा धय्ेय व उद््ीष््ांवि यशसव्ी वाटचाल सुर ्केली.
पितं,ु कोवह्ीड १९ चा तडाखा वन प््बोरधनीचय्ा रवकासाविही पडला.
प््बोरधनीचय्ा रवरवध उपक््मानंा खीळ बसली, पितं ुप््बोरधनीन ेआपले
सामारजक दारयतव् पाि पाडले. किोनाकाळात सुमािे आठ हजािाहून
अरधक बारधतांना वन प््बोरधनीचय्ा आधुरनक सोयी व सुरवधांचा
लाि रमळाला. वनय्जीव वय्वसथ्ापन इमाितीत ऑकस्ीजन पल्ांट,
वह्ेट्ीलेटसत्ची सोय असलेली ऑकस्ीजन बेड आरण सुमािे २००
वय्कत्ीच्य्ा रनवासाची सोय असणाऱय्ा वसतीगृहांना किोना रग्ण्ांचय्ा
देखिाल व उपचािासाठी प््शासनाला उपलबध् करन् देणय्ात आले.
किोनाकाळातही वन प््बोरधनीचे कायत् अवय्ाहतपणे सुर ् होते.
जलसंधािणाची रविागीय प््रशक््ण संसथ्ा मह्णून सुमािे ३०००
हजािहून अरधक जलदूतांचे प््रशक््ण, कोलाम, वनिक््क आरण वन
रविागातील रवरवध कमत्चािी व अरधकाऱय्ांचे सेवांतगत्त प््रशक््ण
रनतय्रनयमाने सुर ् िाहीले. यारशवाय वन प््बोरधनीने वन
वय्वसथ्ापनातील कौशलय्ाचा लाि िाजय्ातील शैक््रणक संसथ्ांना
उपलबध् करन् रदला. कवी कुलगुर ् कारलदास संसक्ृत
रवद््ापीठ,िामटेक,  गोड्वाना रवद््ापीठ गडरचिोली, िाष््््ीय िस्े्
रवकास महामंडळ, आरदवासी रवकास रविाग यासािखय्ा रवरवध
संसथ्ा व रविागांना वृक््लागवड, तांर््तक सलल्ा यासािखी उपक््मे
हाती घेणय्ात आलीत.चंद््पूि वन प््बोरधनी आता झेप घेणय्ाचय्ा
सस्थतीत आहे. येथे िाितीय वन सेवा अरधकािी यांचे रनयरमत
प््रशक््ण होणाि आह.े ति रवश््शे््ियैय्ा िाष््््ीय ततं््ज््ान ससंथ्ा, गोड्वाना
रवद््ापीठ गडरचिोली यांचय्ासह शैक््रणक सामंजसय् किाि किणय्ात
आले असून तय्ामाधय्माने रवरवध पदरवका ते पदवय्ुत््ि अभय्ासक््म
सुर ्होत आहेत. यारशवाय केर्््दय सुक्््म, लघु व मधय्म उद््ोग
मंत््ालयाची नोडल एजनस्ी असलेलय्ा खादीग््ामोद््ोग
आयोगामारफ्त वन उपजांवि आधारित संशोधन उपक््म आरण
प््रशक््ण आयोरजत होत आहते. चदं््पिूच नवह् ेति नागपिू, िडंािा,
गोर्दया, गडरचिोली या पूवत् रवदिा्ततील रवरवध रजलह्््ांमधय्े
प््बोरधनीचय्ा माधय्माने वनांवि आधारित कौशलय्
रवकास,आरदवासीच्े जीवनमान उंचावणे, रवरवध रनसग्त पय्तटन
क््ेत््ांचे आिाखडे तयाि किणे यासािखे उपक््म िाबवणय्ात येणाि
आहेत. 

- मदिप गुप्ता, 
िा.व.से, संचालक,

चंद््पूि वन प््बोरधनी, चंद््पूि

कोहवड काळातील प््हशक््ि, प््बोहधनीचा प््वास...

द््पूर वि प््बोनििीचे बांिकाम
पुण्ग झाल्यािंतर साव्गिनिक
बांिकाम नविागाकडूि
इमारत हस््ांतरण

करण्यापूव््ी संयुक्त तपासणी करण्याचे
नियोिि झाले. पानहली तपासणी केली
आनण अंनतम तपासणी करीता 25 माच्ग
2020 ही तारीख ठरली.
तत्पूव््ीच शि.22 माच्ा 2020 पासून पूण्ा
िेििरात टाळेबंिीची घोषणा िाली.
सगळच बंि 1 त्यात वन प््बोशधनीच्या
वसतीगृि इमारती शजल्िा प््िासनाने
कोशवड केअर से्टर म्िणून ताब्यात
घेतल्या आशण नवीन संकुल पशरसर सील
करण्यात आला. इमारत िस््ांतरण
लांबणीवर पडलं आशण जुन्या काय्ाालयाचं
नवीन इमारतीत जाणंिी रािील. वन
प््बोशधनीचे बांधकाम सुर् असताना येथे
घेण्यात येणारे वनरक््क प््शिक््ण िेखील
थांबशवण्यात आले िोते. ‘लॅमेला िॉल’
मध्ये STPEA अंतग्ात केवळ वग्ा ‘क’
व वग्ा ‘ड’ चे उजळणी प््शिक््ण काय्ाक््म
राबशवण्यात येत िोते. टाळेबंिीनंतर
कोणत्यािी प््कारचे वग्ा सुर् करणे िक्य
नसल्याने ऑनलाईन प््शिक््ण
काय्ाक््माचा सुवण्ामध्य साधण्यात आला.
शवशवध शवषयाचे ऑनलाईन प््शिक््ण
काय्ाक््म चंद््पूर वन प््बोशधनीच्या
माध्यमातून राबशवण्यात आले. या मध्ये
RFO, ACF व DFO या
अशधकाऱ्यांकरीता

Human Wildlife Conflict
Management (01-06 February)
Wildlife Habitat Management with special emphasis on
grass land Management (19-23 April 2021)
Orientation to Environment Impact Assessment 
Remote Sensing and GIS Applications in Forest and Wildlife
Management (Orientation Course)  (03-07 May 2021) 
वय्कत्ीमतव् रवकास व ताणतणाव वय्वसथ्ापन (15-20 Feb 2021)

यासािखय्ा रवषयांचे प््रशक््णाचे
आयोजन किणय्ात आले. तसेच
काया्तलयीन कम्तचाऱय्ांकरिता 
काया्तलयीन काय्तपद््ती व अरिलेख
वय्वसथ्ापन 
रवत््ीय कायत्प््णाली व कोषागाि
पद््ती

महाराष्््् िागरी सेवा
नियमावली :-
या शवषयांचे 5 शिवसीय ऑनलाईन प््शिक््ण
काय्ाक््म आयोशजत करण्यात आले.

या िरम्यान कोरोनाची िुसरी लाट ओसरत
आल्याने तसेच टाळेबंिी टप्प्याटप्प्याने शिशथल
करण्यात आल्याने यििा माफ्फत सरपंच प््शिक््ण व
आपत््ी व्यवस्थापन प््शिक््ण िे शनवासी प््शिक््ण
काय्ाक््म सुर् करण्यात आले.

सरपंच प््नशक््ण :-
g शिनांक 09 ऑगस्ट 2021 ते 03 शडसे्बर 2021 या कालावधीत एकूण 21

बॅचेस चे प््शिक््ण पूण्ा करण्यात आले.
g राष््््ीय ग््ाम स्वराज्य अशियान (RGSA) सन 2021-22 काय्ाक््मा

अंतग्ात मािे जानेवारी ते फेबु््वारी 2021 या कालावधीत नव्याने शनवडून
आलेले सरपंचाना त्यांचे काय्ा प््िावीपणे पार पाडण्यासािी, त्यांचे पिाची
काय््े अशधकार व जबाबिाऱ्या यांची जाणीव कर्न िेवून गावाचा सव्ाा्गीण
शवकास करण्यासािी त्यांना प््वृत्् करण्याचे उदे््िाने 4 शिवसांचे शनवासी
क््मता बांधणी प््शिक््णाचे आयोजन करण्यात आले.

आपत््ी व्यवस्थापि
प््नशक््ण :-

g  तसेच चंद््पूर वन प््बोशधनी येथे सन
2021-22 या वष्ाात राष््््ीय चक््ीवािळ धोके
शनवारण प््कल्प (NCRMP Project)
अंतग्ात आपत््ी व्यवस्थापन या शवषयाचे
प््शिक््ण िंडारा, चंद््पूर, गडशचरोली व
गो्शिया या शजल्ह््ातील अशधकारी व
कम्ाचाऱ्यांकशरता आयोशजत करण्यात आले.
g  शिनांक 04 आक्टो्बर 2021 ते 15 शडसे्बर
2021 या कालावधीत तीन शिवसीय शनवासी
प््शिक््णाच्या 11 बॅचेस पुण्ा करण्यात आल्या.

वन्यिीव अनिमुखता व
व्यवस्थापि प््नशक््ण :-
g  ताडोबा अंधारी व्याघ्् प््कल्पाचे क््ेत््
संचालक श््ी. शजते्द्् रामगावकर यांचे
संकल्पनेतून ताडोबातील STPF (शविेष
व्याघ्् संरक््ण िल) च्या वनरक््कांसािी
वन्यजीव अशिमुखता व व्यवस्थापन या
शवषयाचे शनवासी प््शिक््ण काय्ाक््म
आयोशजत करण्यात आले.
g वनरक््कांचे तसेच वन व वन्यजीव क््ेत््ाचे
मित्व अधोरेखीत करण्याबरोबरच
वनरक््कांना क््ेश््तय स््रावर काम
करण्याबद््लचे प््शिक््ण, घ्यावयाची काळजी,
सिर शिकाणी येणाऱ्या अडचणी
सोडशवण्यासािीच्या उपाययोजना तसेच
स्वसंरक््ण या बाबत शवशवध शवषयांचा
समावेि या प््शिक््ण काय्ाक््मामध्ये
करण्यात आला.
g वनगुन्िे टाळण्यासािी गुप्त माशिती
संकलन, खबऱ्यांचे जाळे तयार करणे,
वनगुन्ह््ांचा तपास, कागिपत््ांची पुत्ाता
इत्यािी बाबी्चे तसेच िस््््ांची ओळख व
िाताळणी या बाबतचे प््शिक््ण वनशविाग व
पोलीस शविागातील अशधकाऱ्यांनी शिले.
शिनांक 15 शडसे्बर ते 25 शडसे्बर 2021 व
शिनांक 20 शडसे्बर ते 30 शडसे्बर 2021 या
कालावधीत िोन बॅचेस चे प््शिक््ण पुण्ा
करण्यात आले.

‘कृषी व पशुपालि’ प््नशक््ण :-
एकात्मीक आशिवासी शवकास प््कल्प, चंद््पूर

यांचे माफ्फत आशिम जमाती शवकास योजने अंतग्ात
Training Programme for Agri & Ani-
mal Husbandary for PVTGS या योजने
अंतग्ात कोलम जमातीच्या लोकांसािी ‘कृषी व पिुपालन’
या बाबत मुलिूत प््शिक््ण िेणे, त्यांना कृषी व पिुपालन
याबाबत अद््ावत तंत््ज््ान अवगत करणे व त्याबाबत
िेतकऱ्यांची क््मता बांधणी करणे या काय्ाक््मा अंतग्ात
शिनांक 04 ते 06 जानेवारी 2022 या कालावधीत कृषी व
पिुपालन या शवषयाचे तीन शिवसीय शनवासी प््शिक््ण
काय्ाक््माचे आयोजन करण्यात आले.

STPEA अंतग्गत निल्हा
प््शासकीय संस्था,
चंद््पूर(DATI चंद््पूर) अंतग्गत
प््नशक््ण :-
या बरोबरच STPEA यििा, पुणे अंतग्ात शजल्िा

प््िासकीय संस्था, चंद््पूर(DATI चंद््पूर) अंतग्ात
वग्ा-4 कम्ाचाऱ्यांकरीता 

g यििा (STPEA) माफ्फत शनवासी प््शिक््ण
g नवशनयुक्त सरपंचांचे क््मता बांधणी प््शिक््ण
g DPDC अंतग्ात प््शिक््ण

यशदा अंतग्गत आपत््ी व्यवस्थापि प््नशक््ण :-
g बांबू लागवड बाबत प््शिक््ण g वन्यजीव अशिमुखता व व्यवस्थापन प््शिक््ण
g कोलम अशिम जमातीकरीता ‘कृषी व पिुपालन प््शिक््ण g औषधी वनस्पती व फलोद््ान प््शिक््ण

या उजळणी प््शिक््णाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये शिरो पे्डंसी, काय्ाालयीन व्यवस्थापन, माशितीचा
अशधकार कामाचे शिकाणी मशिलांचा लैगीक छळ, (प््शतबंध , मनाई व शनवारण) अशधशनयम 2013, e-tender, GEM या
शवषयांचे प््शिक््ण काय्ाक््माचे आयोजन करण्यात आले.  

यता्् ते भूमे��....
चं

g मनिषा निंगे, उपसंचालक
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िाराष्््् सरकारच्या वन दवभागाने वन
प््दिक््ण संस्था, चंद््पूर या संस्थेचा िर्ाच
वाढवून राज्य वन अकािमीमध्ये
दवकदसत करण्याचा दनण्चय घेतला.

दविभ्ाचतील वन दवकास व व्यवस्थापन िास््््ोक्त
पद््तीने व्िावे, यासाठी चंद््पूर वन प््बोदिनी
स्थापन करण्यात आली. 
वन प््बोरधनीचय्ा माधय्माने वन अरधकाऱय्ांचे सेवांतग्तत
रनवव्ळ प््रशक््णच नवह्े ति रवदिा्ततील वनसंपदेचय्ा
वय्वसथ्ापनासाठी आवशय्क असणािे कुशल
मनुषय्बळदेखील रनमा्तण वह्ावे, असे उद््ीष्् समोि
ठेवले. तय्ामुळे इति शेजािी िाजय्ातील इति वन
प््बोरधनीपेक््ा रवस््ारित असे धय्ेय आरण उद््ेश चंद््पूि
वन प््बोरधनीसाठी आखणय्ात आले आहे. 
गेलय्ा पाच वषा्तत चंद््पूि येथील वन प््बोरधनीचा वेगाने
रवकास किणय्ात आला. आंतििाष््््ीय स््िाची अरतशय
िवय् इमाित आरण साधन सुरवधा रनमा्तण किणय्ात
आलय्ा आहेत. सुमािे २७० कोटी रप्यांचय्ा
गुंतवणुकीतून अतय्ंत सुिेख अशी वास््ू उिािणय्ात
आली आहे. एका प््रशक््ण अकादमीला आवशय्क
असणा-या सव्त अतय्ाधुरनक साधन सुरवधा,
प््रशक््णाथ््ीस्ाठी रनवास वय्वसथ्ा आरण मारहती
तंत््ज््ानाचा वापि करन् अद््यावत प््रशक््ण सिागृह
तयाि किणय्ात आले आहे. तय्ा वास््ूचय्ा िवय्तेवरन्
वन प््बोरधनीचय्ा काय्त रवस््ािाची झेप लक््ात येते. 
चंद््पूि वन प््बोरधनीला अतयं्त संरमश्् सव्रप्ाचे काय्त,
उद््ेश आरण धय्ेय रनधा्तरित किणय्ात आले आहे. िाजय्
सिकािने प््बोरधनीला केवळ वन रविागातील अरधका-
यांचे प््रशक््ण देणय्ापुिती मया्तदीत ठेवलेले नाही, ति
शैक््रणक, संसोधन व रवकास, प््चाि आरण प््साि,
आरण वन�्यजीव संिक््ण व संवध्तन यासािखे उद््ेशही
रदले आहेत. 
वि प््बोनििीची घोषणापूव्ग स्सथती
चंद््पूि वन प््बोरधनी िाजय्ातील पूव्त रवदिा्ततील चंद््पूि
रजलह्््ात सथ्ापन किणय्ात आली आहे. िाजय्ाची
उपिाजधानी नागपूि शहिापासून सुमािे १५५ रक.मी.
अंतिावि चंद््पूि शहि आहे. सदि शहि तेलंगण,
छत््ीसगड व मधय् प््देश या िाजय्ांचय्ा सीमेजवळ
आहे. चंद््पूि हे पुिातन शहि असून सांसक्ृरतक व
शैक््रणकदृष्््या रवकरसत झाले आहे. नागपूि  व
हैद््ाबाद अशी दोन प््मुख शहिे चंद््पूिपासून नजीक
आहेत. िेलवे् व िाष््््ीय व िाजय् महामागा्ंन्ी हे शहि
जोडलय्ा गेले आहे. यारशवाय, चंद््पूि शहिाची ओळख
‘टायगि गेट वे’ मह्णून देखील आहे. या शहिाला
लागूनच ताडोबा अंधािी हा िाष््््ीय वय्ाघ्् प््कलप् आहे. 
िाजय् सिकािने १९६१ मधये् वनपाल संवगा्ततील
कम्तचा-यांचय्ा प््रशक््णासाठी चंद््पूि येथे वनपाल
प््रशक््ण केद्््ाची सथ्ापना केली होती. सदि प््रशक््ण
कायत्क््म १९७५ पय््ंत चालू होता. सन १९७६ मध�्ये
िाित सिकािने सदि संसथ्ा अरधग््हीत केले. तसेच,
तय्ारठकाणी िाजय्ातील नवरनयुकत् वन परिक््ेत््
अरधका-यांचे मधय्वत््ी वनिारजक महारवद््ालय
सथ्ापन किणय्ाचा रनण्तय घेतला.
सदि महारवद््ालयात सन १९७६ ते १९९० या
कालावधीत वनपरिक््ेत्् अरधकािी संवगा्तचे प््रशक््ण
देणय्ात येत होते.  सन १९९० मधय्े केद््् सिकािने सदि
प््रशक््ण केद््् महािाष्््् सिकािला इमाित बांधकामासह
हस््ांतरित किणय्ाचा रनण्तय घेतला. सन १९९१ पासून
या केद्््ाचा िाजय्ाचय्ा वन रविागाचा िाजय्स््िीय
प््रशक््ण काय्तक््मासाठी उपयोग किणय्ात येत आहे.
सन  २०१३ मधय्े मधय्वत््ी वनिारजक महारवद््ालयाचे
नामकिण ‘चंद््पूि वनप््रशर््कण संसथ्ा’ असे किणय्ात
आले आहे. ति आता या प््रशक््ण संसथ्ेला वन
प््बोरधनीत रप्ांतरित किणय्ात आले असून तय्ाला
सव्ायत््ता प््दान किणय्ात आली आहे. तय्ामुळे या
प््बोरधनीचे सथ्ापनेचे उद््ेश अतय्ंत रवस््ारित किणय्ात
आले आहेत. तय्ारशवाय, धेय व धोिणांमधय्ेही
प््बोरधनीकडून रवरवध अपेक््ा वय्कत् किणय्ात आलय्ा
आहेत. 
वि प््बोनििीचे उद््ेश
g सिकािचय्ा महसूल व वने रविागाने चंद््पूि प््रशक््ण
प््बोरधनीसाठी काही रनर््ित उद््ेश रनधा्तरित केले

आहेत.
िाजय् लोकसेवा आयोगामार्फत रनवड झालेलय्ा
महािाष्््् वन सेवा गट अ , गट ब श््ेणीतील
अरधका-यांना दीघ्तकालीन वय्ावसारयक
प््रशक््ण देवून तय्ांना वन सेवेसाठी तयाि
किणे.

g िाजय् सिकािचय्ा साव्तजरनक
बांधकाम रविाग, महसूल पोरलस
यासह रवरवध शासकीय
रविागातील अरधका-यांना  व
कम्तचा-यांना जैवरवरवधता, वनसंवध्तन,
पया्तविण, वनय्जीव वय्वसथ्ापन
यासाखय्ा रवषयांवि प््रशक््ण देणे.

g सथ्ारनक सव्िाजय् संसथ्ा व वनहकक् प््ापत् गावांतील
लोकप््रतरनधी व नागरिक यांचय्ासाठी प््रशक््ण
आयोरजत किणे.

g लोकप््रतरनधी, खासदाि ते ग््ाम पंचायत सदसय् यांचे
प््बोधन व प््रशक््ण.

g शाळा व महारवद््ालयातील पया्तविण रवषय
रशकवणा-या रशक््कांचे प््रशक््ण.

g पत््काि, सामारजक संसथ्ा, वकील, नय्ायाधीश व
पया्तविणावादी संसथ्ांचय्ा प््रतरनधीच्े प््बोधन व
प््रशक््ण किणे.

g वन संवध्तन व वय्वसथ्ापन आरण वनय्जीव
वय्वसथ्ापन या क््ेत््ासाठी कुशल मनुषय्बळ रनमा्तण
किणय्ासाठी प््माणपत््, पदरवका व पदवी कोस्त
िाबवणे.

वनय्जीव वय्वसथ्ापनातील रॉिेसन्सक सायनस् या
रवषयात संशोधन किणे.

g रवकास कामांचा पया्तविणावि होणािा परिणाम यावि
अभय्ास किणे.

g वुड अॅनाटॉमी या क््ेत््ातील संशोधन व रवकास.
जैवरवरवधता क््ेत््ातील संशोधन व रवकास किणे.
वनहकक् प््ापत् केलेलय्ा गावांमधय्े अशासकीय संसथ्ा,
संयुकत् वन वय्वसथ्ापन सरमती, पया्तविण प््ेमी
यांचय्ा सहकाया्तने जनजागृती, प््रशक््ण व प््बोधन
उपक््म िाबवणे.

वि प््बोनििीचे काय्ग
g िाजय् सिकािचय्ा  वन व महसूल रविागाने चंद््पूि
वन प््बोरधनीला रनधा्तरित केलेलय्ा उद््ेशानुसाि या
प््बोरधनीचय्ा काया्तचे चाि रविागात वग््ीकिण किणे
आवशय्क आहे.
g प््रशक््ण व प््बोधन
g शैक््रणक उपक््म
g संशोधन व रवकास काय्त
g रवस््ाि व प््काशन

चंद््पूि वन प््बोरधनीत चाि सव्तंत्् रविाग सथ्ापन
किणय्ात यावे. तय्ा चाि रविागांमधय्े िाजय् सिकािने
रनधा्तरित केलेलय्ा उद््ेशांना िाबवणय्ासाठी अरधकािी,

प््ाधय्ापक व कम्तचािी रनयुकत् किणय्ात
यावे. यारशवाय, या रवरवध उद््ेशांचय्ा

पूत्ततेसाठी देहिादून येथील िाष््््ीय
वन संशोधन संसथ्ा, सेट्््ल

अकॅडमी रॉि सट्ेट रॉिेसट्
ससव्ह्तसेस,  इंरदिा गांधी िाष््््ीय वन
अकादमी, वाईलड् लाइर इनस्स्टट््ूट

ऑर इंरडया यांनी रनधा्तरित केलेली
प््रशक््णाची मानके, अभय्ासक््म,
शैक््रणक उपक््म िाबवणय्ात यावेत.

वि अकादमी
चंद््पूि वन प््बोरधनीला िाजय् सिकािने शैक््रणक
उपक््म िाबवणय्ाचीही मुिा रदलेली आहे. चंद््पूि वन
प््बोरधनी केवळ शासकीय अरधकािी व कम्तचािी
यांचय्ा प््बोधन व प््रशक््णासाठीच नसून रवदि्त व
िाजय्ातील युवकांना कौशलय्ावि आधारित रवरवध
प््माणपत््, पदरवका व पदवय्ुत््ि पदरवका
अभय्ासक््मदेखील उपलबध् करन् द््ावेत, अशी
अपेक््ा किणय्ात आली आहे. देहिादून येथील वन
संशोधन संसथ्ेचय्ा प््ांगणातच वन संशोधन अरिमत
रवद््ापीठ देखील सथ्ापन किणय्ात आले आहे. तय्ाच
धत््ीवि चंद््पूि वन प््बोरधनी येथे शैक््रणक उपक््म
िाबवणय्ासाठी सव्तंत्् वन अकादमी सथ्ापन किणय्ाचे
धये्य रनर््ित केले आहे. 
सदि अकादमीचय्ा माधय्माने तीन मरहने ते एक वष्त या
कालावधीची प््माणपत््, पदवी प््माणपत्् व पदवय्ुत््ि
प््माणपत्् अभय्ासक््म सथ्ारनक युवकांसाठी सुर्
किणय्ात येत आहेत. तय्ासाठी वन प््बोरधनीने
रवश््ेश््िैयय्ा िाष््््ीय तंत््ज््ान संसथ्ा, नागपूि, गोड्वाना
गडरचिोली रवद््ापीठ, यशवंतिाव चवह्ाण महािाष््््
मुकत् रवद््ापीठ यासािखय्ा रवद््ापीठे व संसथ्ा
यांचय्ासमवेत शैक््रणक सामंजसय् किाि केले आहेत.
तय्ासोबतच काही िाष््््ीय व आंतििाष््््ीय
रवद््ापीठांसमवेत देखील आगामी काळात सहयोग
किाि किणय्ात येणाि आहेत. 
संशोिि व नवकास 
चंद््पूि वन प््बोरधनीला वनय्जीव, पया्तविण, वने
आरण हवामान बदल या क््ेत््ातील संशोधन व रवकास
काय्त किणय्ाचीही जबाबदाि सोपवणय्ात आली आहे.
यारशवाय, वनौषधीच्े संशोधन व रवकास याचीही
जबाबदािी देणय्ात आली आहे. देहिादून येथील रॉिेसट्
रिसच्त अकॅडमी येथे देशपातळीविील वन क््ेत््ातील

संशोधनाचे काय्त सुर ्आहे. ति वाईलड् लाईड लाईन
इनस्स्टट््ूट ऑर इंरडया येथेही वनय्जीवांचय्ा संदिा्तत
रॉिेसन्सक रिसच्त सुर ्आहे. रतथे अद््यावत अशी
प््योगशाळा, तज्् आरण संशोधन उपलबध् आहेत. 
मधय् िाितातील जंगलांमधय्े असणािी जैवरवरवधता
आरण वनय्जीवांचय्ा वैरवधतेकडे बघता चंद््पूि वन
अकादमी येथे अद््यावत अशी वनय्जीव रॉिेसन्सक
प््योगशाळा सथ्ापन होणे अतयं्त महत्््वाचे ठिणाि आहे.
महािाष््््, मधय् प््देश, छत््ीसगड, तेलंगण या
िाजय्ांकरिता चंद््पूि येथे वनय्जीव रॉिेनस्ीक
प््योगशाळा, जेनेटीक इंरजरनअरिंग, बायोटेकन्ॉलॉजी,
आरण मॉरलकय्ुलि बायोलॉजी, वुड अॅनाटॉमी या
रवषयांवि आधारित प््योगशाळा सथ्ापन किणे शकय्
होणाि आहे. तय्ासाठी वाईलड् लाईर इनस्स्टट््ूट ऑर
इंरडया, रॉिेसट् रिसच्त इनस्स्टट््ूट यांचय्ासोबत सहयोग
किाि किणय्ात येणाि आहे. 
नवस््ार व प््काशि 
चंद््पूि वन प््बोरधनीला परिसिातील नागरिकांचे
उद््ोधन, माग्तदश्तन आरण तय्ांचय्ा समसय्ा जाणून
घेणय्ाचेही काय्त देणय्ात आले आहे. वन रविागामार्फत
अशाप््कािचे उपक््म काही प््माणात िाबवणय्ात येतात.
पिंतु, शासकीय उपक््मांना आवशय्क रततका प््रतसाद
आरण तय्ाचे परिणाम रदसून येत नाही. तय्ामुळे ‘ट््ेन दी
ट््ेनस्त’ या धत््ीवि वन रविागाकडे असणािे रवस््ाि,
जागृती आरण लोकप््रशक््णाचे दारयतव् वन प््बोरधनीला
सहजरितय्ा पाि पाडता येणाि आहे. तय्ामुळे ग््ामीण
िागात होणाऱय्ा उपक््मांना लोकांकडून प््रतसाद ति
रमळेलच रशवाय शासकीय उपक््मांची यशसव्ीता
देखील वाढणाि आहे. तय्ासाठी वन प््बोरधनीने वन
हकक् रमळालेलय्ा गावांमधय्े रवस््ाि आरण लोकरशक््ण
सुर ्किणय्ाचे रनयोजन केले आहे. 
मािव वन्यिीव संघष्ग : 
रवदिा्ततील बहुतांश जंगल प््देशात मानव वनय्जीव
संघष्त रनमा्तण झालय्ाचे रदसून येते. अशावेळी
गावकऱय्ांकडून वनय्जीवाला ठाि मािणय्ाची मागणी
होते. अथवा मानवाकडून तय्ांचय्ाविही हलल्े होतात. हा
संघष्त कमी किणय्ासाठी वय्ापक जनजागृती, प््रशक््ण
आरण बचावातम्क उपाय किणय्ाची आवशय्कता आहे.
तय्ासोबतच संकटात सापडलेलय्ा वनय्जीवाला सुिर््कत
कसे बाहेि काढता येईल, तय्ासाठी िेसक्य्ु ऑपिेशन
प््रशक््णाची देखील गिज आहे. गावकऱय्ांनी
वनय्जीवांचय्ा हलल्य्ापासून कसा बचाव किावा, तय्ावि
देखील वन प््बोरधनीचय्ा वरतने आगामी काळात
ग््ामीण िागात अलप्मुदत  प््रशक््ण वग्त आयोरजत
किणय्ाचे रनयोरजत केले आहे. 

चंद््मा ठरिार वने व पया्ावरिाची अग््िी संसथ्ा

म
g मंगेश इंदापवार, शैक््नणक सल्लागार
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वन हवभागाचय्ा हवकासासाठी योगदान द््ा
चंद््पूर .आपलय्ा कायत्क्े्त््ात रवशेष ज््ान
सपंादीत किणाि ेआरण रवकासात योगदान दणेािे
कायम सम्िणात िाहतात. तेवह्ा वन रविागात
कौशलय् प््ापत् करन् या रविागाचय्ा रवकासात
योगदान द््ावे, असे आवाहन अपि प््धान मुखय्
वनसंिक््क तथा चंद््पूि वन प््बोरधनीचे
संचालक मरहप गुपत्ा यांनी केले.
वन रविागातील वनपालांचय्ा एक मरहनय्ांचय्ा
प््रशक््ण सत््ाचय्ा उदघ्ाटनप््संगी मरहप गुपत्ा
बोलत होते. काय्तक््माला चदं््पिू वनवृत््ाच ेमखुय्
वनसंिक््क एन.आि. प््वीण प््मुख अरतथी
मह्णून उपसस्थत होते. यावेळी चंद््पूि वन
प््बोरधनीचे अपि संचालक अरवनाश कुमाि
आरण अपि संचालक रपयुषा जगताप रवशेष
अरतथी मह्णून उपसस्थत होते.
वन  रविागातील ६१ पदोनन्त वनपालांचे १६
रेब्ु्वािीपासून एक मरहनय्ांचे प््रशक््ण सुर्
झाले. या प््रशक््णात वन वय्वसथ्ापन, मानव

वनय्जीव संघषत् यासह रवरवध रवषयांविील
प््रशक््ण वनपालांना देणय्ात येणाि आहे. या
प््रशक््णाचय्ा उदघ्ाटन सोहळय्ाप््सगंी बोलताना
सचंालक मरहप गपुत्ा मह्णाल,े रवरवध क््ते््ातील
संशोधक वन रविागाकडून मारहती प््ापत् करन्

संशोधन प््कारशत कितात. वन, पया्तविण,
वनय्जीव याबाबत वन रविागातील कम्तचािी व
अरधकाऱय्ांना अरधक मारहती असते. पिंतु, तय्ा
मारहतीला संशोधनाचय्ा सव्रप्ात प््कारशत
किणािे राि कव्ारचत आहेत. काहीन्ी

रुलपाखिे, वनौषधी, वनय्जीव यावि अभय्ास
केला आहे, तय्ांनी वन रविागाचय्ा रवकासात
योगदान रदले आहे. तय्ाचप््माणे वनपालांनी
देखील तय्ांचय्ा आवडीचय्ा रवषयावि संशोधन
करन् वन रविागाला सहकायत् किावे, असे
आवाहन मरहप गुपत्ा यांनी केले.
वनसेवेत येणय्ापूव््ी प््तय्ेकालाच प््रशक््ण प््ापत्
किावे लागते. प््रशक््णानंति सेवाकाळसुर्
झालय्ानंति रवरवध क्े्त््ात काम किावे लागते.
तय्ावेळी प््रशक््णाचा कालावधी हा सुवण्तकाळ
होता, असे अनेकांना वाटतं. तय्ामुळेच वन
प््बोरधनीतील एक मरहनय्ाचे प््रशक््ण तुमह्ाला
कायम सम्िणात िाहील, असेही तय्ांनी नमूद
केले.
वन प््बोरधनीत परहलय्ांदाच दीघत्कालीन
प््रशक््ण सुर ् होत असलय्ाचा आनंद आहे,
असे चंद््पूि वनवृत््ाचे मुखय् वनसंिक््क
एन.आि. प््वीण मह्णाले. चदं््पिू परिसिात सधय्ा

वनय्जीव व मानव संघषा्तचय्ा घटना वाढत
आहेत. तय्ामुळे वन प््बोरधनीत या रवषयावि
रमळणािे अद््यावत प््रशक््ण वनपालांना प््तय्क््
काम किताना उपयुकत् ठिणाि आहे, असे
एन.आि. प््वीण यांनी नमूद केले.
कायत्क््माचे प््स््ारवक अपि संचालक रपयुषा
जगताप यानंी कलेे. तय्ानंी मरहनय्ाििात होणाऱय्ा
प््रशक््णाबाबत मारहती रदली. कायत्क््माचे
संचालन एन.एम. कनन्मवाि यांनी केले, ति
उपसंचालक व प््रशक््ण संचालक सुहास
बढेकि यांनी उपसस्थतांचे आिाि मानले.  या
प््रशक््णाचे रनयोजन व वय्वसथ्ा वनपरिक्े्त््
अरधकािी चेतना मह्सक्े यांनी पारहले.
काय्तक््माला उपसंचालक व प््रशक््ण संचालक
मरनषा रिंगे, उपसंचालक श््ीरनवास पाचगावे,
उपसंचालक रशतल नागिे, शैक््रणक सलल्ागाि
मंगेश इंदापवाि व इति अरधकािी व कमत्चािी
उपसस्थत होते.  

अपर प््धान मुखय्
वनसंरक््क महिप गुपत्ा
यांचे आवािन

कृष्ाी पिुसंवि्चन प््दिक््ण

वनोपजावर कौशलय् हवकास
िोिार खादीग््ामोद््ोग व वन
प््बोहधनीचे संयुकत् उपक््म

चंद््पूर पूवत् रवदिा्तत वनोपजावि आधारित कौशलय्
रवकास किणय्ाचय्ा उद्े्शाने खादी ग््ामोद््ोग आयोग आरण
चदं््पिू वन प््शासन, रवकास, सशंोधन व वय्वसथ्ापन प््बोरधनी
संयुकत् रवद््माने प््रशक््ण उपक््म िाबवणाि आहेत. तय्ादृष््ीने
योजना आखणय्ासाठी खादीग््ामोद््ोग आयोगाचे रविागीय
संचालक िाघवेद््् महेद्््कि यांनी वन प््बोरधनीला िेट रदली.

वन प््बोरधनीचे संचालक व अपि प््धान मुखय्
वनसंिक््क मरहप गुपत्ा यांनी खादी ग््ामोद््ोग आयोगाचे
रविागीय सचंालक िाघवेद््् महेद्््कि याचं ेसव्ागत कले.े यावळेी

श््ी. महेद्््कि यांनी वन
प््बोरधनीतील अद््यावत
साधन सुरवधांची पाहणी
केली. 
खादी ग््ामोद््ोग

आयोगाचय्ा माधय्मान ेग््ामीण रवकासावि िि दणेय्ात यते आह.े
तसेच कौशलय् रवकास, सव्यंिोजगाि, पंतप््धान िोजगाि
योजनासािखे उपक््म िाबवणय्ात येतात. खादीग््ामोद््ोग
आयोगामारफ्त रवरवध िागात सव्यंिोजगािाचे कल्सट्ि तयाि
किणय्ात येत आहेत. पिंतु, वनोपजावि आधारित कौशलय्
रवकास आरण सव्यिंोजगािाच ेकल्सट्ि तयाि किणािी कोणतीही
यंत््णा नाही. तय्ामुळे वन प््बोरधनीचय्ा माधय्माने पूवत्
रवदिा्ततील चंद््पूि, गडरचिोली, गोर्दया, िंडािा व नागपूि
येथील ग््ामीण िागात बांबु, मोहरुल, मध यासािखय्ा रवरवध
गौण वन उपजांवि प््र््कया उद््ोग सथ्ापन किणे, तय्ावि
आधारित सशंोधन व प््रशक््ण किण ेसोयीच ेठिणाि आह,े असे
िाघवेद््् महेद्््कि मह्णाले.

वन प््बोरधनीची सथ्ापना वनांवि आधारित
आरदवासीच्े जीवनमान उंचावणय्ाचय्ा उद््ेशाने झालेली आहे.
खादीग््ामोद््ोगाचय्ा माधय्माने सदि उद्े्शय् प््ापत् किता येणाि
आह.े तय्ासाठी वन प््बोरधनीतच खादीग््ामोद््ोग प््रशक््ण ससंथ्ा
सथ्ापन किणय्ात यावी, तय्ासाठी आवशय्क असणाऱय्ा साधन
सुरवधा व मनुषय्बळ उपलबध् करन् देता येईल, असा प््स््ाव
वन प््बोरधनीचे संचालक मरहप गुपत्ा यांनी चच््ेदिमय्ान रदला.
यासोबतच वन रविागाचय्ा सशंोधन व रशक््ण रविागाच ेप््मखु
या नातय्ाने वनोपजावि आधारित संशोधन प््कलप् देखील
िाबवता येतील, असेही तय्ांनी नमूद केले. याप््संगी अपि
संचालक प््शांत खाडे, अपि संचालक अरवनाश कुमाि, अपि
संचालक रपयुषा जगताप, शैक््रणक सलल्ागाि मंगेश इंदापवाि,
उपसंचालक श््ीरनवास पाचगावे, मरनषा रिंगे, शीतल नांगिे
उपसस्थत होते.

हवभागीय वन
प््बोहधनीला भेट

िस््््ास््््े िाताळणी प््दिक््ण

राष््््ीय ग््ाम स्वारार अदभयान सरपंच प््दिक््ण

उद्घाटन प््संगी संचालक महिप गुप्ता, मुख्य वनसंरक््क एन.आर.प््वीण,
अपर संचालक अहवनाश कुमार व अपर संचालक हपयुषा जगताप

प््हशक््ि

वनप््बोधनीचे हवहवध प््हशक््ि उपक््म 
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