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प्रोजेक्ट चित्ता 
चीता प्रोजेक्ट अंतर्गत 70 वर्ाांनंतर चचत्ता भारतात परत आणण्यासाठी 15 सप्टेंबर रोजी नाचिचबयात उतरलेल्या चवशेर् टायर्र 

चलव्हरीसह बोईंर् 747 चालवणारे चाटगर कार्ो फ्लाइट आता ग्वाले्हर चविानतळावर उतरेल. हे उड्डाण आधी 17 सप्टेंबर रोजी 

जयपूरिधे्य उतरणार होते. ग्वाले्हरहून, IAF संचाचलत बोईंर् चचनूक हेचलकॉप्टर चचत्ताला श्योपूरिधील कुनो नॅशनल पाकग िधे्य 

घेऊन जातील, असे चीता प्रकल्प प्रिुख एसपी यादव यांनी सांचर्तले. पंतप्रधान नरेंद्र िोदी 17 सप्टेंबर रोजी त्ांच्या वाढचदवशी 

िध्य प्रदेशातील त्ांच्या नवीन घरात चचत्ता सोडणार आहेत. 

प्रोजेक्ट चचत्ता (Project Cheetah) 

पंतप्रधान नरेंद्र िोदी 17 सप्टेंबर रोजी िध्य प्रदेशला भेट देणार आहेत. सकाळी सुिारे 10:45 वाजता, पंतप्रधान कुनो राष्ट्र ीय 

उद्यानात नाचिचबयातून आणलेले चचते्त सोडतील. त्ानंतर, दुपारी 12 च्या सुिारास, ते कराहल, श्योपूर येथे िचहला बचतर्ट 

सदस्य/सािुदाचयक संसाधन व्यक्ीसंोबत बचतर्ट संिेलनात सहभार्ी होतील. पंतप्रधान नरेंद्र िोदी 17 सप्टेंबर रोजी िध्य 

प्रदेशला भेट देणार आहेत. सकाळी (10:45 वाजता) पंतप्रधान कुनो नॅशनल पाकग िधे्य नाचिचबयातून आणलेले चचते्त सोडतील. 

त्ानंतर, दुपारी (12 च्या सुिारास), ते कराहल, श्योपूर येथे िचहला बचत र्टाच्या सदस्या/सािुदाचयक संसाधन व्यक्ीसंोबत 

बचत र्टाच्या बैठकीला उपस्थथत राहतील. 

काय आहे प्रोजेक्ट चचत्ता? 

प्रोजेक्ट चीता हा भारत सरकारने हाती घेतलेला एक िहत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्याचा उदे्दश भारतात या प्रजातीला त्ाच्या 

ऐचतहाचसक शे्रणीत पुन्हा थथाचपत करणे हा आहे.  

• आययूसीएनच्या िार्गदशगक सूचनांनुसार वन्य प्रजातीचें चवशेर्त: चचत्ता पुन्हा सुरू केले जात आहे आचण रोर् तपासणी, 

िुक् उिेदवारांना क्वारंटाईन करणे तसेच खंडांिधे्य चजवंत वन्य प्राण्यांची वाहतूक यासारख्या प्रचियांसाठी 

काळजीपूवगक चनयोजन आचण अंिलबजावणी आवश्यक आहे. 

• या संपूणग प्रचियेची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, एिओईएफसीसी प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी सवग खबरदारी घेत 

आहे. आर्िनानंतर, चचत्त्ांना क्वारंटाईनिधे्य ठेवले जाईल आचण सोडण्यापूवी त्ांचे चनरीक्षण केले जाईल. आचिकन 

चचत्ता अजूनही टर ास्झिटिधे्य अडकल्याचे िाध्यिांच्या काही चवभार्ांतील वृत्त पूणगपणे चनराधार आहे. 

• नाचिचबयाच्या प्रजासत्ताकाशी हा करार िाला असला तरी दचक्षण आचिकेशी सािंजस्य करार करण्याची प्रचिया सुरू 

आहे. 

चीता शारीररक वैचशष्ट्ये (Cheetah Physical Features) 

MPSC Exam च्या दृचष्ट्कोनातून चचत्त्ाबद्दल काही तपशील खालीलप्रिाणे आहेत: 

• चचत्ता हा सवागत वेर्वान भूचि प्राणी आहे, ज्याचा वेर्वान धावण्याचा वेर् 93 आचण 98 चकिी प्रचत तास (58 आचण 61 

िैल प्रचत तास) आहे. 

• ही एक िोठी िांजर िानली जाते आचण ती फेचलडी कुटंुबातील आहे. 

• त्ांना एक लहान र्ोल डोके, हलके बांधलेले शरीर आचण र्ोल चठपकेदार कोट असतो. 

• त्ांचे लांब पातळ अंर् व लांब शेपटी असतात. 
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आचिकन चीता आचण आचशयाई चचत्ता िधील फरक (African Cheetah vs Asiatic Cheetah) 

खाली चदलेल्या सारणी िधे्य आचशयाई चचत्ता व आचिकन चचत्ता यांच्यािधील फरक देण्यात आलेला आहे: 

आचिकन चित्ता आचियाई चित्ता 

शास्त्रीय नाव: Acinonyx Jubatus शास्त्रीय नाव: Acinonyx Jubatus Venaticus 

वैचशष्ट्ये: 

1. त्ांची त्वचा चकंचचत तपचकरी आचण सोनेरी असते जी 

एचशयाचटक चचत्तांपेक्षा जाड असते. 

2. त्ांच्या आचशयाई चुलत भावांच्या तुलनेत त्ांच्या 

चेहऱ्यावर अचधक ठळक डार् आचण रेर्ा आहेत. 

वैचशष्ट्ये: 

1. आचिकन चचत्तापेक्षा चकंचचत लहान. 

2. त्ांच्या शरीराखाली, चवशेर्तः  पोटावर जास्त फर असलेली 

चफकट चपवळसर चफकट रंर्ाची त्वचा असते. 

चवतरण: संपूणग आचिकन खंडात हजारो संखे्यने 

आढळतात. 

चवतरण: फक् इराणिधे्य 100 पेक्षा किी व्यक्ी चशल्लक 

आहेत. 

Protection: 

IUCN Red List: Vulnerable. 

CITES: Appendix 1. 

WPA: Schedule-2. 

Protection:  

IUCN Red List: critically endangered.  

CITES: Appendix 1.  

WPA: Schedule-2. 

 

भारतात चचत्त्ांचे आर्िन (Re-introduction of Cheetahs) 

हा प्रकल्प एक दशकाचा असला तरी, सवोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2020 िधे्य कें द्र सरकारला योजनेला पुढे जाण्यास 

परवानर्ी चदल्यानंतर हळूहळू र्ती घेत आहे. 

• इराणिधून आचशयाई चचत्ता भारतात आणण्याचा िूळ हेतू असला, तरी दोन्ही देशांिधील आंतरराष्ट्र ीय संबंधांिधे्य 

अलीकडच्या घडािोडीिुंळे त्ाऐवजी आचिकन चचत्ता आणण्याची योजना बदलली. 

• कें द्रीय पयागवरण िंत्रालयाने राष्ट्र ीय व्याघ्र संवधगन प्राचधकरणाच्या 19 व्या बैठकीत “भारतातील चचत्ता पररचयाचा कृती 

आराखडा” जाहीर केला. 

• राष्ट्र ीय व्याघ्र संवधगन प्राचधकरण (NTCA) ने आता पुढील 5 वर्ाांत नाचिचबयातून 50 आचिकन चचत्ता आणण्याचा 

चनणगय घेतला आहे. 

• 10-12 तरुण चचत्ता पचहल्या वर्ी संथथापक स्टॉक म्हणून सादर केले जातील. 

• िध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर नॅशनल पाकग  (KNP) हे या चचत्त्ांना होस्ट करणारे पचहले चठकाण आहे. 

• ते परराष्ट्र  िंत्रालयाच्या सहाय्याने नाचिचबया आचण/चकंवा दचक्षण आचिकेतून आयात केले जातील. 

• या प्रते्क चचत्तावर इनचबल्ट सॅटेलाइट जीपीएससह रेचडओ कॉलर लावला जाईल. 

• वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 च्या अनुसूची 2 िधे्य चचत्ता सूचीबद्ध आहे, जरी हा कायदा तयार होण्यापूवीच तो 

नािशेर् िाला होता. 

भारताचे संवधगन प्रयत्न (Indian Conservation Efforts) 

भारतीय वन्यजीव संथथेने 260 कोटी रुपयांचा cheetah Re-introduction project सात वर्ाांपूवी तयार केला होता. 

• हा जर्ातील पचहला आंतरखंडीय चचत्ता टर ान्सलोकेशन प्रकल्प असणार आहे.  

• राष्ट्र ीय व्याघ्र संवर्धन प्राचर्करणाच्या (NTCA) 19 व्या बैठकीत पयागवरण िंत्रालयाने “भारतात चित्ताच्या 

पररियासाठी कृती योजना” जारी केली होती. 
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• राष्ट्र ीय व्याघ्र संवधगन प्राचधकरण (NTCA) ने पुढील 5 वर्ाांत नाचिचबयातून 50 आचिकन चचत्ता आणण्याचा चनणगय 

घेतला आहे. 

आचिकेतून चिते्त आणण्यािी परवानगी  

इराणिधील चचते्त अन्याचा प्रकल्प बंद िाल्यानंतर 2009 साली भारताने पुन्हा चचते्त आणण्याची योजना आखली. यूपीए 

सरकारच्या काळात अनेक प्राणीचित्र,आंतरराष्ट्र ीय संघटना यांनी आचिकेिधील चचत्ता आणता येतील का? याबद्दल हालचाली 

सुरू केल्या.  

• त्ासाठी िध्य प्रदेश िधील कुनो नॅशनल पाकग , जैसलिेरचं शाहर्ड अशा थथळांची चनचिती करण्यात आली, परंतु 

2012 िधे्य सवोच्च न्यायालयाने अशा पद्धतीने चचते्त भारतात आल्यावर िनाई केली होती. 

• यात कोटागने असे म्हटले होते, भारतात आधीच वाघांच्या पुनवगसनाचे काि सुरू असताना चचते्त आणले तर चचते्त इथल्या 

हवािानाला जुळवून घेतील का. 

• परंतु 2020 िधे्य सुप्रीि कोटागने ही बंदी उठवली आचण भारत आता प्रायोचर्क तत्त्वावर आचिकेतून चचते्त भारतात 

आणणार आहे 

भारतातून चित्ता नामशेष  

भारतातून 1952 िधे्यच चचत्ता हे नािशेर् िाले होते. छत्तीसर्ड िधे्य शेवटच्या चचत्ता यांची चशकार िाली होती. त्ानंतर संपूणग 

आचशयात फक् इराण िधे्यच चचते्त आढळत होते.  

• 1970 िधे्य इंचदरा र्ांधीनंी इराण हून चचते्त भारतात आणण्याची योजना आखली होती.  

• या योजनेत भारतातील काही वाघ इराणला व इराणिधील काही चचते्त भारतात देण्यात येणार होते.  

• या करारावर दोन्ही पक्षांच्या सह्या देखील िाल्या होत्ा.  

• परंतु इराणिधे्य सत्तापररवतगन िाले त्ािुळे हा प्रोजेक्ट नंतर बंद करण्यात आला. 

कुनो राष्ट्र ीय उद्यान (Kuno National Park) 

िध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्र ीय उद्यान सवग वन्यजीव पे्रिी आचण उत्साही लोकांसाठी सवागत अचितीय रं्तव्यथथान आहे. 

• यात चचतळ, सांबर, नीलर्ाय, रानडुक्कर, चचंकारा आचण रु्रेढोरे यांची चनरोर्ी वस्ती आहे. 

• सध्या, चबबया आचण पटे्टदार हायना हे राष्ट्र ीय उद्यानातील एकिेव िोठे िांसाहारी प्राणी आहेत, या वर्ागच्या 

सुरूवातीस एकिेव वाघ रणथंबोरला परतला होता. 
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