महारा रा य : सपािम ांसाठी मागदशक त वे / आचारसंिहता
पा भुमी :
सप िम ही संक पना महारा ात चांगलीच जली असनू , रा या या बहतांश गावांम ये सपिम कायरत
आहेत. साधारणतः त ण / िकशोर वयातच एखा ाचा सपिम बन याचा वास चालू होतो. काळा या ओघात
अनेक वेळा सोशल िमिडया व िस ी या नादाने सापाश
ं ी खेळ करणे, टंटबाजी याकडे अनेकाचं ा कल झक
ु तो. या
नादात थेट जीव गमवावा लागलेलीही अनेक उदाहरणे आप याला पाहायला िमळतात. सवच साप धोकादायक नसनू
सापांची पयावरणातील भिु मका अितशय मह वाची आहे, उंदरासारखे ाणी जे मोठया माणात धा य फ त करतात
व याबरोबरच ते ले टो पायरोसीस सार या जीवघे या आजाराचाही सार करतात, ते खाऊन साप एक कारे
यां या सं येवर िनयं ण ठे वत असतात, याचबरोबर बेडुक ,पाली, प ी इ यादीही सापाचे भ असतात व यामळ
ु े
पयावरणाचा समतोल राखायला साप उपयोगी ठरतात याबाबत सामा य जनतेला िशि त करणे आव यक आहे.
सामा यतः सापांना माणसू चंड घाबरतो, यामळ
ु े जो कोणी या ा याला हाताळ यात वीण असतो, तो
साहिजकच जनसामा यांत िस होतो. या िस ीमळ
ु े बहधा अशा सपिम ांवर कडक कारवाई क न, व यजीव
सरं ण काय ाची काटेकोर अमं लबजावणी करणे अवघड जाते. अनेक वेळा, शासक य यं णेत सप हाताळणारे त
नस यामळ
ु े, िह यं णा साप वाचिव यासाठी सपिम ांवरच अवलबं नू असते, यामळ
ु ेही थािनक पातळीवर
काय ा या अमं लबजावणीत मयादा येतात. सप िम आिण वन िवभागा या दर यान ब-याच काळापासनू एक गंभीर
अभाव िदसत आहे हणनू मागदशक .सचु ना बनिवणे आव यक बनले आहे.
२.

या ी :

या व सपिम ानं ाच झाले या जीवघे या सपदश
ं ा सार या काही घटनां या पा भमु ीवर, सदर मागदशक त वे
े ीय अिधकारी, सदर े ात अनभु वी वयंसेवक व वयंसेवी संघटना यांचेशी सखोल िवचारिवमष क न तयार
कर यात आलेली आहे. ही त वे / आचारसंिहता, यांची या ी अितशय मयािदत असनू ती के वळ सप बचाव व
पनु वसन या परु तीच आहे. याम ये सप िवष संकलन, ित सपिवष औषधी िनिमती िकंवा सपिवष अथवा अवयवांचा
अवैध यापार याचा समावेश नाही. व यजीव संर ण काय ात या सव बाबी समािव असनू यानसु ार संबंधीत
े ाचे वन िवभागाचे ािधकृ त अिधकारी यां या अख यारीत कारवाई होऊ शकते.
३.

उि े :
i)
ii)

४.

वन खा या या थािनक कायालयां ारे सप बचाव कायाचे िनयमन करणे व थािनक पातळीवर
जबाबदार सपिम घडवणे
वन खा याकडे सपिम ानं ी जमा करावया या न द साठी अिधकृ त मानक नमनु ा तयार करणे

मागदशक त वे / आचारसंिहता :

I) सपिम पा ता
i)

सप संर ण वयंसेवक होऊ इि छणा या य ने थािनक उपवनसंर क/िवभागीय वन अिधकारी
कायालयात िविहत नमु यात (प रिश -२) अज करावा. अज ा त झा यावर सबं िं धत अिधकारी

आपले समाधान झा यावर याचे नांव सप संर ण वयंसेवक या या यादीत समािव ठ करतील व
जनते या मािहतीसाठी जारी करतील.
ii)

सप संर ण वयंसेवक होऊ इ छीणा-या य ती सप िवषयक शा ीय ानअसलेला व अनभु व
असलेला असावा.

iii)

सप सरं ण सेवकानी फ त सप पकड याचे काम न करता जनतेत सप िनसग सवं धनासाठी िकती
आव यक आहे याबाबत जन जागृती िनमाण कर यासाठी सतत कायरत असणे आव यक राहील.

iv)

न दणीकृ त सप िम ांना वन िवभागा ारे यां या सेवांसाठी कोणतेही पा र िमक िदले जाणार नाही,
कारण हे बचाव काय वे छे ने के ले जाताततथािप ., सपाना बचाव करतांना के ले या य खचाची
परतफे ड के ली जाऊ शकते.

II) सप बचाव कर यापुव :
i)

सप बचाव खरोखरच आव यक आहे का ? याचे मु यांकन. अनेक वेळा साप िकंवा माणसू या पैक
कोणालाही थेट धोका नसनू के वळ साप आढळ याने घबराटीचे वातावरण झालेले असते. अशा वेळी
साप वतःहन तेथनू सरु ि त िनघनू जाईपयत थाबं ावे. बचाव ि येचे िनणय कसे यावे या िवषयीचा
मवार आलेख प रिश १ म ये सोबत जोडला आहे.

ii)

मािहती गोळा करणे
अ) फोन करणा-या य तीला (कॉलरला) आ वसत करा व याला शात राह यासाठी सांगा.
ब)

जर आलेला फोन आपण घेऊ शकत नस यास तर सदर फोन ता काळ दसु -या सप िम ाला
ह तातं रीत करा.
क) सपाचे वणन तसेच या े ाम ये तो आढळला आहे याची मािहती या.
ड)
iii)

थान शोधनू काढ यासाठी लागणारा वेळ कमी कर यासाठी प ा आिण जवळपास, मख
ु
मह वाचे थानाचा खणू न दवा कॉलरचे संपक तपशील रे कॉड .क न यावे.

फोन करणा-या य तीला ावयाची सचु ना
अ) बचाव े ात पोहचेपयत कॉलरनी काय करावे याबाबत आव यक ते िनदश ावे.
ब)

जरी सप हालचाल करीत असेल तर काही अतं र ठे ऊन सापाचे हालचालीवर देखरे ख ठे वावी.

क) सापाला पकड याचा िकंवा मार याचा य न क नये याबाबत कॉलरला समजनु सांगावे.
ड)

जर साप आराम करीत असले तर सापाला ास देऊ नका असे सांगा.

ई)

जो सापा या हालचाली िनगा ठे वत आहे या य तीिशवाय सवानी साप असले या े ापासून
दरु राहावे.
सप िम ाला घटना थळी पोहच यासाठी िकती वेळ लागेल याची क पना कॉलरला ा.

फ)

III) बचाव काया या वेळी करावयाची बाबी.
i)

घटना थळी करावयाची कायवाही.
अ)

े मोकडा कर यासाठी उपि थत सव लोकानं ा सचु ना ा.

ii)

ब)

यो य काश उपल ध आहे याची खा ी कराआव यक अस यास ., काशची यव था करा.

क)

हाताळणी उपकरणे आिण संबंिधत उपकरणे आिण वैयि क संर ण उपकरणे तपासा. बवाच
काय सु कर यापवु सव आव यक साधने तयार ठे वा.

ड)

प रि थतीचे मू यांकन करा आिण िनणय या क हे ह त ेप करणे आव यक आहे िकंवा नाही.

ई)

मागदशक सचु नेनसु ार सप पकड याची कायवाही करा.

यावेळी खरोखरच साप पकडणे अ याव यक असेल ते हा िश णाम ये िशकवले या सरु ि त
प त चा अवलंब करत साप कापडी िपशवीत पकडावा व ती िपशवी हाताळ यास/वाहतुक स यो य
अशा कंटेनर अथवा खो यात ठे वावी. सिु नयोिजत बचाव प तीमळ
ु े साप व सपिम दोघांनाही सरु ि त
राह यास मदत होते.

iii) आव यक अशा (hooks/tongs/tubes/pipes) सािह याचं ा वापर करणे सरु ेसाठी गरजेचे आहे.
iv) जखमी साप, नक
ु तेच खा भ ण के लेला साप अशा काही िविश प रि थतीम ये िवशेष काळजी घेणे
गरजेचे आहे. अशा वेळी सापाला कमीत कमी हाताळणे तसेच हक िकंवा ट ग न वापरता गडद
रंगा या कापडी िपश या व पाईप/ट्यबू वाप न साप पडणे गरजेचे आहे.
v)

श यतो नेहमी िकमान दोन सपिम ांनी एक कॉल वर जावे. साप कमीत कमी हाताळावा (श यतो
फ दोनदा एकदा पकडताना व दसु यांदा सोडताना)

vi)

य बचाव करताना ि हडीओ शटु ग, फोनवर िकंवा इतरांशी बोलणे ई. न करता बचाव कायावरच
ल कि त करावे.

vii) जागेवर जमले या गद ला दरू सरु ि त अतं रावर थाबं वावे जेणक
े न कोणताही ददु वी अपघात होणार
नाही.
viii) जमले या गद ला पकडले या सापािवषयी मािहती देऊन, याचा अिधवास आिण वावर आदी गो ी
सांगनू सापांबरोबर सहचायाने कसे राहता येईल यािवषयी बोधन करावे.
ix) कोण याही प रि थतीत दा िपऊन / यायले या अव थेत सप बचावासाठी अिजबात जाऊ
नये.
IV) सप सोडताना करावया या / न करावया या बाबी
i)

जर साप िनसगात सोड यासाठी यो य असेल तर असे साप श य ितत या लवकर, २४ तासां या आत,
थािनक सप पनु वसन धोरणानसु ार, वनखा या या मागदशनाखाली िनसगात मु करावा.

ii)

सप बचाव व पनु वसन यां या न दी िविहत नमु यात (प रिश -३) ठे वा यात. (श य अस यास बचाव
कर याआधी िकंवा नतं र य जागेवरील छायािच , जेणेक न अिधवास ओळख यास मदत होईल)

iii)

िबनिवषारी साप असेल तर मानवी अिधवासापासून थोडेसे दरू परंतु य साप पकडले या जागे या
श य ितत या जवळ साप सोड याचा य न करावा.

iv)

िवषारी साप सोड याबाबत, वन खाते व थािनक सपिम यानं ी थािनक प रि थतीचा अ यास क न
काही ठरािवक जागा िनि त करा यात. या जागा िनयिमतपणे, साधारणतः ३० िदवसां या अतं रात,
बदल या जा यात.

v)

vi)

साप सोडताना या या नैसिगक वावरा या वेळेनसु ार, हणजेच िनशाचर साप हे रा ी तर िदनचर साप हे
िदवसा सोडले जावेत. भर दपु ारी कडकडीत उ हात साप सोडू नयेत. साप पकड यानंतर ता काळ
िनसगात मु त कर यात यावे.
कोण याही प रि थतीत दा िपऊन / यायले या अव थेत सप सोड यासाठी अिजबात जाऊ
नये.

५) हे क नये
i)

वै क य उपचारा यित र त साप वतः जवळ बाळगणे. (जर वै क य उपचारांची गरज असेल तर असे
उपचार वनखा या या परवानगीने व यां या मागदशनाखालीच करावेत)

ii)

कोण याही कारणासाठी िजवतं सापाचं े दशन करणे. ही बाब काटेकोरपणे टाळलीच पािहजे. कोणताही
सपिम असे करताना आढळ यास व यजीव संर ण काय ानसु ार यावर उिचत कारवाई के ली जाईल.

iii)

सापांना गरज नसताना हाताळणे (यामळ
ु े सापावर अनाव यक ताण येऊन विचत संगी िन वळ
ताणामुळेही सापाचा मृ यू होऊ शकतो)

६) मह वाचे मु े
i)

िवषारी सपदश
ं झा यास करावया या थमोपचाराची पणू मािहती असणे अ याव यक आहे, तसेच
“सपिम सुर ा काड’’ (प रिश -४) कायम जवळ बाळगावे.

