
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 - MPSC नोट्स 

भारतीय संसदेने 1972 मध्ये वन्यजीव (संरक्षण) कायदा लागू केला, जो देशातील वन्यजीव (वनस्पती आणण प्राणी) यांचे 
संरक्षण आणण संरक्षण प्रदान करतो. हा महत्त्वाचा कायदा आहे आणण MPSC अभ्यासक्रमातील पयाावरण आणण 
पयाावरणशास्र ववभागांचा अववभाज्य भाग आहे. 

वन्यजीव संरक्षण कायदा,1972 

हा कायदा पयाावरण आणण पयाावरणीय सुरक्षा सुननश्चचत करण्यासाठी देशातील वन्य प्राणी, पक्षी आणण वनस्पती 
प्रजातींच्या संरक्षणाची तरतूद करतो. इतर गोष्टंबरोबरच, हा कायदा अनके प्राण्याचं्या प्रजातींची शशकार करण्यावर ननबधं 
घालतो. 2006 मध्ये या कायद्यात शेव्ची दरुुस्ती करण्यात आलट होती. एक दरुुस्ती ववधेयक 2013 मध्ये राज्यसभेत 
सादर करण्यात आले होते आणण ते स्थायी सशमतीकडे पाठवण्यात आले होते, परंतु 2015 मध्ये ते मागे घेण्यात आले 
होते. 

वन्यजीव कायद्यासाठी घटनात्मक तरतुदी 

भारतीय राज्यघटनेच ेकलम 48A पयाावरणाचे रक्षण आणण सुधारणा करण्यासाठी आणण वन्यजीव आणण जगंलांचे रक्षण 
करण्यासाठी राज्याला ननदेश देते. हा लेख 1976 मध्ये 42 व्या घ्नादरुुस्तीद्वारे संववधानात जोडला गेला. 

कलम 51A भारतातील लोकांसाठी काहट मूलभूत कताव्ये लादते. त्यापैकी एक म्हणजे जंगले, तलाव, नद्या आणण 
वन्यजीवांसह नैसर्गाक पयाावरणाचे संरक्षण आणण सुधारणा करणे आणण सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे. 

भारतातील वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा इततहास 

• असा पहहला कायदा ब्रि्टश भारत सरकारने 1887 मध्ये वाइल्ड बर्डास प्रो्ेक्शन ऍक््, 1887 नावाने संमत केला होता. 
या कायद्याने प्रजनन सरादरम्यान मारले गेलेले ककंवा पकडले गेलेले ववशशष् वन्य पक्षी ताब्यात घेणे आणण ववकण े
प्रनतबंर्धत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

• वन्य पक्षी आणण प्राणी संरक्षण कायदा 1912 मध्ये दसुरा कायदा लागू करण्यात आला. 1935 मध्ये वन्य पक्षी आणण 
प्राणी संरक्षण (सुधारणा) कायदा 1935 मंजूर झाल्यावर यात सुधारणा करण्यात आलट. 

• ब्रिह्श राजव्टत वन्यजीव संरक्षणाला प्राधान्य हदल ेगेले नाहट. 1960 मध्येच वन्यजीवांचे संरक्षण आणण काहट प्रजाती 
नामशेष होण्यापासून रोखण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. 
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वन्यजीव संरक्षण कायद्याची गरज 

वन्यजीव हा 'वनांचा' भाग आहे आणण 1972 मध्ये ससंदेने हा कायदा संमत होईपयतं हा राज्याचा ववषय होता. आता ती 
समवती यादट आहे. पयाावरण ववशेषत: वन्यजीव क्षरेामध्ये देशव्यापी कायद्याची कारणे खालटल गोष्टचंा समावेश करतात: 

1. भारत हा ववववध वनस्पती आणण जीवजंतंूचा खश्जना आहे. अनेक प्रजातींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. 
उदाहरणाथा, एडवडा वप्रचडा गी (एक ननसगावादट) यांनी नमूद केले होते की, 20 व्या शतकाच्या शेव्ट, भारतात सुमारे 
40000 वाघ होते. परंतु, 1972 मधील जनगणनेनुसार हट संख्या खूपच कमी होऊन 1827 वर आलट. 

2. वनस्पती आणण जीवजंतंूमध्ये तीव्र घ् झाल्यामुळे पयाावरणीय असंतुलन होऊ शकते, ज्यामुळे हवामान आणण 
पररसंस्थेच्या अनेक पैलंूवर पररणाम होतो. 

3. या संदभाात ब्रि्टश काळात सवाात अलटकडील कायदा पाररत करण्यात आला होता वन्य पक्षी आणण प्राणी संरक्षण, 
1935. यात सुधारणा करण ेआवचयक आहे कारण वन्यजीव उत्पादनांची शशकार करणाऱयांना आणण व्यापाऱ यांना देण्यात 
येणाऱ या शशक्षेमुळे शमळणाऱ या मोठ्या आर्थाक फायद्यांच्या तुलनेत ते अप्रमाणणत होते. त्यांना 

4. हा कायदा लागू होण्यापूवी भारतात फक्त पाच राषरटय उद्याने होती. 

हा कायदा प्राणी, पक्षी आणण वनस्पतींच्या सूचीबद्ध प्रजातींच्या संरक्षणासाठी आणण देशातील पयाावरणीयदृषट्या-महत्त्वाच्या 
संरक्षक्षत क्षेरांचे ने्वका  स्थापन करण्यासाठी तरतूद करतो. 

• कायदा वन्यजीव सल्लागार मंडळे, वन्यजीव वॉडान, त्यांचे अर्धकार आणण कताव्ये ननहदाष् करतो, इत्यादटची तरतूद 
करतो. 

• यामुळे वन्य जीवजंतू आणण वनस्पती (CITES) च्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराषरटय व्यापारावरटल अर्धवेशनाचा पक्ष 
बनण्यास भारताला मदत झालट. 

   o CITES हा धोक्यात आलेले प्राणी आणण वनस्पतींचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने एक बहुपक्षीय करार आहे. 

   o हे वॉशशगं््न कन्व्हेन्शन म्हणूनहट ओळखले जाते आणण IUCN सदस्यांच्या बैठकीच्या पररणामी स्वीकारले गेले. 

• प्रथमच, देशातील धोक्यात असलेल्या वन्यजीवांची सवासमावेशक यादट तयार करण्यात आलट. 

• कायद्याने लुप्त होत चाललेल्या प्रजातींच्या शशकारटवर बंदट घातलट आहे. 

• कायद्याच्या तरतुदटंनुसार अनुसूर्चत प्राण्यांची खरेदट-ववक्री करण्यास मनाई आहे. 
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• कायदा काहट वन्यजीव प्रजातींच्या ववक्री, हस्तांतरण आणण ताब्यात घेण्यासाठी परवान्यांची तरतूद करतो. 

• यात वन्यजीव अभयारण्ये, राषरटय उद्याने इ.ची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. 

• त् याच् या तरतुदटंमुळे कें द्रटय प्राणीसंग्रहालय प्रार्धकरणाची ननशमाती होण् याचा मागा मोकळा झाला. भारतातील 
प्राणीसंग्रहालयांच्या देखरेखीसाठी हट कें द्रटय संस्था जबाबदार आहे. त्याची स्थापना 1992 मध्ये झालट. 

• कायद्याने सहा वेळापरके तयार केलट ज्याने वनस्पती आणण जीवजंतंूच्या वगांना वेगवेगळ्या प्रमाणात संरक्षण हदले. 

       o अनुसूची I आणण अनुसूची II (भाग II) यांना पूणा संरक्षण शमळते आणण या अनुसूची अंतगात गुन्हयांना कमाल 
दंड आकारला जातो. 

       o शेर्डयूलमध्ये अशा प्रजातींचाहट समावेश होतो ज्यांची शशकार केलट जाऊ शकते. 

• या कायद्याच्या तरतुदटंतगात वैधाननक संस्था म्हणून राषरटय वन्यजीव मंडळाची स्थापना करण्यात आलट. 

        o हे एक सल्लागार मंडळ आहे जे भारतातील वन्यजीव संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर कें द्र सरकारला सल्ला देते. 

        o वन्यजीव, राषरटय उद्याने, अभयारण्ये इत्यादटंशी संबंर्धत सवा बाबींच ेपुनरावलोकन आणण मंजूरट देणारट हट 
सवोच्च संस्था आहे. 

        o वन्यजीव आणण वनांचे संवधान आणण ववकासाला चालना देण ेहे मंडळाचे मुख्य काया आहे. 

        o याचे अध्यक्ष पतंप्रधान असतात. 

• कायद्याने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधर्करणाची स्थापना करण्याची तरतूद केलट आहे. 

        o हट पयाावरण, वन आणण हवामान बदल मंरालयाची एक वैधाननक संस्था आहे ज्याचा एकंदर पयावेक्षी आणण 
समन्वय भाग आहे, जो कायद्यामध्ये हदलेल्या क्षमतेनुसार काया करतो. 

        o भारतातील व्याघ्र संवधान बळक् करणे हे त्याचे काया आहे. 

        o हे 1973 मध्ये सुरू झालेल्या प्रकल्प वाघाला वैधाननक अर्धकार देते आणण त्यामुळे धोक्यात असलेल्या 
वाघाला नामशेष होण्यापासून संरक्षण देऊन पुनरुज्जीवनाच्या हमी मागाावर आणले आहे. 

वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतगधत संरक्षक्षत के्षत्रे 

या कायद्यांतगात संरक्षक्षत क्षेराचंे पाच प्रकार आहेत. त्यांचे खालट वणान केल ेआहे. 
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A.अभयारण्य: "अभयारण्य हे आश्रयस्थान आहे जथेे जखमी, बेबंद आणण अत्याचाररत वन्यप्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गाक 
वातावरणात कोणत्याहट मानवी हस्तक्षेपाशशवाय शांततेत राहण्याची परवानगी आहे." 

1. ते नैसर्गाकररत्या उद्भवणारे क्षरे आहेत जथेे लुप्तप्राय प्रजाती शशकार आणण शशकारट पासून संरक्षक्षत आहेत. 

2. येथे, व्यावसानयक शोषणासाठी प्राण्यांची पैदास केलट जात नाहट. 

3. प्रजाती कोणत्याहट प्रकारच्या रासापासून संरक्षक्षत आहेत. 

4. अभयारण्यांमध्ये प्राण्यांना पकडण्याची ककंवा मारण्याची परवानगी नाहट. 

5. राज्य सरकारने अर्धसूचनेद्वारे वन्यजीव अभयारण्य घोवषत केले आहे. राज्य ववधानमंडळाच्या ठरावाद्वारे सीमा 
बदलल्या जाऊ शकतात. 

6. मानवी कक्रयाकलाप जसे की लाकूड कापणी, ककरकोळ वन उत्पादने गोळा करणे आणण खाजगी मालकी हक्क जोपयतं 
ते प्राण्यांच्या कल्याणात व्यत्यय आणत नाहटत तोपयतं परवानगी आहे. मयााहदत मानवी कक्रयाकलापांना परवानगी आहे. 

7. ते सामान्य लोकांसाठी खुले आहेत. पण लोकांना ववनापरवाना परवानगी नाहट. अभयारण्याच्या हद्दटत कोण प्रवेश करू 
शकतो आणण/ककंवा राहू शकतो यावर ननबधं आहेत. केवळ सावाजननक सेवक (आणण त्याचे/नतचे कु्ंुब), ज्यांच्या आत 
स्थावर मालमत्ता आहे अशा व्यक्तींना परवानगी आहे. अभयारण्यांमधून जाणारे महामागा वापरणाऱया लोकांनाहट आत प्रवेश 
हदला जातो. 

8. अभयारण्याच्या सीमा सामान्यतः ननश्चचत आणण पररभावषत नसतात. 

9. जीवशास्रज्ञ आणण संशोधकांना आत परवानगी आहे,जणेेकरून ते पररसर आणण तेथील रहहवाशाचंा अभ्यास करू 
शकतील. 

10. मुख्य वन्यजीव वॉडान (सवा अभयारण्यांचे ननयंरण, व्यवस्थापन आणण देखरेख करण्याचे अर्धकार असलेल्या) 
व्यक्तींना वन्यजीवांचा अभ्यास, वैज्ञाननक संशोधन, छायार्चरण, कोणत्याहट कायदेशीर व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी 
अभयारण्यात प्रवेश ककंवा ननवासासाठी परवानगी देऊ शकतात. आत राहणाऱया व्यक्ती आणण पया् न. 

11. अभयारण्यांचा दजाा 'राषरटय उद्याना'च्या दजाात वाढववला जाऊ शकतो. 

12. उदाहरणे: भारतीय जंगलट गाढव अभयारण्य (कच्छचे रण, गुजरात); ताशमळनाडूमधील वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य 
(भारतातील सवाात जुने पक्षी अभयारण्य); दांडेलट वन्यजीव अभयारण्य (कनाा्क). 

B.राष्ट्रीय उद्याने: "राषरटय उद्याने हट नैसर्गाक पयाावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने ननश्चचत केलेलट क्षरेे आहेत." 
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1. वन्यजीव अभयारण्याच्या तुलनेत राषरटय उद्यानात अर्धक ननबधं आहेत. 

2. राज्य सरकार अर्धसूचनेद्वारे राषरटय उद्याने घोवषत करू शकते. राज्य ववधानमंडळाने पाररत केलेल्या ठरावाशशवाय 
राषरटय उद्यानाच्या सीमांमध्ये कोणताहट बदल केला जाणार नाहट. 

3. राषरटय उद्यानाचे मुख्य उद्हदष् क्षरेाच्या नैसर्गाक पयाावरणाच ेसंरक्षण आणण जैवववववधता संवधान हे आहे. 

4. राषरटय उद्यानांमध्ये लँडस्केप, प्राणी आणण वनस्पती त्यांच्या नैसर्गाक अवस्थते उपश्स्थत आहेत. 

5. त्यांच्या सीमा ननश्चचत आणण पररभावषत केल्या आहेत. 

6. येथे, कोणत्याहट मानवी कक्रयाकलापांना परवानगी नाहट. 

7. येथे पशुधन चरण्यास आणण खाजगी पो्ावार हक्काची परवानगी नाहट. 

8. वन्यजीव कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या प्रजातींची शशकार करण्याची ककंवा पकडण्याची परवानगी नाहट. 

9. कोणतीहट व्यक्ती राषरटय उद्यानातील कोणत्याहट वन्यजीवाचा नाश, काढू ककंवा शोषण करू शकत नाहट ककंवा 
कोणत्याहट वन्य प्राण्याच्या अर्धवासाचा नाश ककंवा नुकसान करू शकत नाहट ककंवा राषरटय उद्यानात कोणत्याहट वन्य 
प्राण्याला त्याच्या अर्धवासापासून वंर्चत ठेवू शकत नाहट. 

10. त्यांना ‘अभयारण्य’ दजाा खालट आणता येणार नाहट. 

11. उदाहरणे: कनाा्कातील बांदटपूर राषरटय उद्यान; जम्मू आणण काचमीरमधील हेशमस नॅशनल पाका ; आसाममधील 
काझीरंगा राषरटय उद्यान. भारतातील राषरटय उद्यानांच्या सूचीवर अर्धक पहा 

C. संवर्धन राखीव जागा: राज्य सरकार स्थाननक समुदायांशी सल्लामसलत केल्यानंतर एखादे क्षेर (ववशेषत: अभयारण्य 
ककंवा उद्यानांना लागून असलेले) संवधान राखीव म्हणनू घोवषत करू शकते. 

D. सामुदातयक राखीव जागा: राज्य सरकार कोणतीहट खाजगी ककंवा सामुदानयक जमीन स्थाननक समुदायाशी ककंवा 
वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वेच्छेने काम केलेल्या व्यक्तीशी सल्लामसलत केल्यानंतर समुदाय राखीव म्हणून 
घोवषत करू शकते. 

E. व्याघ्र प्रकल्प: हे क्षेर भारतातील वाघांच्या संरक्षण आणण संवधानासाठी राखीव आहेत. ते राषरटय व्याघ्र सवंधान 
प्रार्धकरणाच्या शशफारशींनुसार घोवषत केले जातात. 
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सुर्ाररत वन्यजीव कायदा वन्यजीव अभयारण्ये आणण राष्ट्रीय उद्याने या दोन्ही ठठकाणी वन उत्पादनांच्या कोणत्याही 
व्यावसातयक शोषणाला परवानगी देत नाही आणण स्थातनक समुदायांना केवळ त्यांच्या प्रामाणणक गरजांसाठी वनोपज गोळा 
करण्याची परवानगी आहे. 

वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे अनुसूची  

वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सहा वेळापरके हदलट आहेत. त्यांची खालटल तक्त्यामध्ये चचाा केलट आहे. 

अनुसूची I 

• या अनुसूचीमध्ये लुप्तप्राय प्रजातींचा समावेश आहे. 

• या प्रजातींना कठोर संरक्षणाची आवचयकता आहे 
आणण म्हणून, कायद्याच ेउल्लंघन केल्याबद्दल सवाात 
कठोर दंड या अनुसूची अंतगात आहेत. 

• या अनुसूची अंतगात प्रजातींची संपूणा भारतात शशकार 
करण्यास मनाई आहे, मानवी जीवनाला धोका नसताना. 

• या यादटतील प्रजातींना पूणा संरक्षण हदले जाते. 

• या प्राण्यांचा व्यापार ननवषद्ध आहे. 

• उदाहरणे: वाघ, काळवी्, हहमालयीन तपककरट 
अस्वल, कपाळ-शशगें असलेले हरण, ब्लू व्हेल, कॉमन 
डॉश्ल्फन, र्चत्ता, ढगाळ ब्रबबट्या, हॉनाब्रबल्स, इंडडयन 
गझेल इ. 

अनुसूची II 

• या यादटतील प्राण्यांनाहट उच्च संरक्षण हदले जाते. 

• त्यांचा व्यापार प्रनतबंर्धत आहे. 

• मानवी जीवनाला धोका असल्याशशवाय त्यांची शशकार 
करता येत नाहट. 

• उदाहरणे: कोहहनूर (की्क), आसामी मकाक, बंगाल 
हनुमान लंगूर, लाजा इंडडयन शसव्हे्, इंडडयन फॉक्स, 
लाजार काचमीर फ्लाइंग श्स्क्वरल, काचमीर फॉक्स, इ. 

अनुसूची III आणण IV 

• हट यादट धोक्यात नसलेल्या प्रजातींसाठी आहे. 

• यामध्ये संरक्षक्षत प्रजातींचा समावेश आहे परंतु 
कोणत्याहट उल्लंघनासाठी दंड पहहल्या दोन 
वेळापरकांच्या तुलनेत कमी आहे. 

अनुसूची V 
• या वेळापरकात शशकार करता येणारे प्राणी आहेत. 

• उदाहरणे: उंदटर, उंदटर, सामान्य कावळा, फळ 
व्वाघुळ इ. 
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• उदाहरणे: हायना, हहमालयीन उंदटर, पोक्युावपन, 
फ्लाइंग फॉक्स, मलबार रट ्ॉड इ. 

अनुसूची VI 
• या यादटमध्ये अशा वनस्पतींचा समावेश आहे ज्यांची लागवड करण्यास मनाई आहे. 

• उदाहरणे: वपचर प्लां्, ननळा वंडा, लाल वंडा, कुठ इ. 

 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

