
 

 

 

F.Y.B.A. Environmental Studies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकरण 6 वे 

Social Issues and The Environment 
सामाजिक समस्या आणण पयाावरण 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.1  FROM UNSUSTAINABLE TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

अशाश्वत कडून शाश्वत (टिकाऊ) ववकासाकडे  

6.2 URBAN PROBLEMS RELATED TO ENERGY 

उर्जेशी संबंधित शहरी समस्या 
6.3 WATER CONSERVATION, RAIN WATER HARVESTING, WATERSHED 

MANAGEMENT 

पाणी संविधन,  पर्जधन्य पाणी साठवण , पाणलोि व्यवस्थापन 

6.4 RESETTLEMENT AND REHABILITATION OF PEOPLE; ITS PROBLEMS 
AND CONCERNS. CASE STUDIES 

लोकांचे  पुनवधसन, त्याच्या समस्या आणण धचतंा- घिनांचा अभ्यास 

6.5 ENVIRONMENTAL ETHICS: ISSUES AND POSSIBLE SOLUTIONS 

पयाधवरणीय आचार: मुद्दे आणण संभाव्य समािान  

6.6 CLIMATE CHANGE, GLOBAL WARMING, ACID RAIN, OZONE LAYER DEPLETION, 
NUCLEAR ACCIDENTS AND NUCLEAR HOLOCAUST. CASE STUDIES 

हवामान बदल, र्जागततक तापमानवाढ, आम्ल पर्जधन्य, ओझोन थर कमी होणे, आण्ववक 

अपघात व आण्ववक युद्िर्जन्य ण्स्थती-घिनांचा अभ्यास 

6.7 WASTELAND RECLAMATION  -  पडीक र्जममनीचे पुरुज्र्जीवन  

6.8       CONSUMERISM AND WASTE PRODUCTS - उपभोग वाद आणण कचरा उत्पादने 
6.9 ENVIRONMENT PROTECTION ACT - पयाधवरण संरक्षण कायदा  

6.10 AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT  

 वायू (प्रततबंि आणण प्रदषूण तनयंत्रण) कायदा 
6.11 WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT  

 र्जल (प्रततबंि आणण प्रदषूण तनयंत्रण) कायदा 
6.12 WILDLIFE PROTECTION ACT -वन्यर्जीव संरक्षण कायदा 
6.13 FOREST CONSERVATION ACT - वनसरंक्षण कायदा 
6.14 ISSUES INVOLVED IN ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION  

पयाधवरणीय कायद्याच्या अंमलबर्जावणीमध्ये समाववष्ि केलेले मुद्दे 

6.14.1 Environment Impact Assessment (EIA) - पयाधवरण पररणाम मूलयांकन 

6.14.2 Citizens actions and action groups -  नागररकांच्या कृती आणण कृती गि  

6.15 PUBLIC AWARENESS - र्जनर्जागतृी 
6.15.1 Using an Environmental Calendar of Activities  

  पयाधवरणीय उपक्रमाचंी टदनदमशधका वापरतांना 
6.15.2 What can I do? - मी काय करू शकतो 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
6.1 FROM UNSUSTAINABLE TO 

SUSTAIN- ABLE DEVELOPMENT 

अशाश्वत कडून शाश्वत (टिकाऊ) 

ववकासाकडे 
 

दोन दशकांपूवीपयतं र्जगाने केवळ पयाधवरणीय 
ण्स्थतीकडे मानवी ववकासाचे एक उपाय म्हणून 
पाटहले. अशाप्रकारे र्जे देश आधथधकदृष््या चांगले 
ववकमसत होते आणण र्जेथे लोक तुलनेने श्रीमंत होते 
त्यांना प्रगत राष्र असे म्हिले र्जाते तर बाकीचे 
र्जेथे गरीबी व्यापक होती आणण आधथधकदृष््या 
मागास होती त्यांना ववकसनशील देश म्हिले गेले. 
उत्तर अमेररका आणण युरोपमिील बहुतेक देश र्ज े
पूवीच्या काळात औद्योधगक झाले होते ते 
आधथधकदृष््या अधिक प्रगत झाले आहेत. त्यांनी 
केवळ त्यांच्या स्वतःच्या नैसधगधक संसािनांचा 
वेगाने वापर केला नाही तर ववकसनशील देशांच्या 
नैसधगधक संसािनांचा वापर मोठ्या अथधव्यवस्थेच्या 
वाढीसाठी केला. अशाप्रकारे ववकास र्जसर्जशी प्रगती 
होत गेला, तसतसे श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होत 
गेले आणण गरीब देश अधिक गरीब होत गेले. 
तथावप, अगदी ववकमसत र्जगालाही हे र्जाणवयास 
सुरुवात झाली आहे की केवळ आधथधक वाढीवर 
आिाररत ववकासाच्या पयाधवरणीय पररणामांमुळे 
त्यांचे र्जीवन गंभीरपणे प्रभाववत होत आहे. 
पयाधवरणाच्या पररण्स्थती ढासळलयामुळे ववकासाच्या 
या प्रकाराने र्जीवनाच्या गुणवते्तत भर पडली नाही. 
 

1970 च्या दशकापयतं बहुतेक ववकास तज्ांनी या 
वस्तुण्स्थतीचे कौतुक केले पाटहर्जे की पयाधवरणीय 
पररण्स्थती सुिारलयामशवाय केवळ आधथधक वाढ 
लोकांसाठी अधिक चांगले र्जीवन र्जगू शकत नाही. 
ज्या ववकासाच्या िोरणांमध्ये केवळ आधथधक बाबींचा 
उपयोग केला गेला होता, ते वायू आणण र्जल प्रदषूण, 

कचरा व्यवस्थापन, र्जंगलतोड आणण इतर गंभीर 
दषु्पररणामांमुळे गंभीर पयाधवरणीय समस्यांपासून 
ग्रस्त झाले आहेत ज्यामुळे लोकांचे आरोग्य आणण 
आरोग्यावर गंभीरपणे पररणाम झाला. र्जागततक 
आणण राष्रीय पातळीवर समार्जात “हॅव्स अँड द 
नो्स” या दरम्यान गंभीर इण्वविीचे प्रश्नदेखील 

होते. श्रीमंत आणण गरीब यांच्या र्जीवनशैलीतील 
असमानता या असुरक्षक्षत ववकासाच्या िोरणामुळे 
आणखीनच वाईि झाली. 
 

ककत्येक दशकांपूवी महात्मा गांिींनी एका सुिाररत 
ग्राम समुदायाची कलपना केली 
मर्जबूत पयाधवरण व्यवस्थापन. त्यांनी पुनवाधपर 
करवयावर आिाररत स्वच्छतेच्या गरर्जेवर भर टदला 
मानवी आणण प्रावयांचे खत आणण पुनवाधपर 
करवयायोग्य साटहत्याने बांिलेले हवेशीर कॉिेर्ज. रस्त े
स्वच्छ व िूळमुवत असावेत अशी त्यांची कलपना 
होती. औद्योधगक उत्पादनांऐवर्जी गावतनममधत वस्तू 
वापरणे हा त्यांचा मुख्य हेतू होता. हे सवध वप्रण्न्सपल 
आता ध्वनी दीघधकालीन ववकासाचा भाग मानल े
र्जातात. या संकलपना सामान्य ववचारांचा भाग 
नसताना गांिीर्जींनी स्वत: साठी शाश्वत 
र्जीवनशैलीची रचना केली होती. 
महात्मा गांिींनी अनेक दशकांपूवी सुचवलेलया ववकास 
िोरणाची वाढती र्जाणीव आता र्जगभरातील ववकास 
तज्ांनी स्वीकारली आहे. हे त्याच्या संकलपनेवर 
आिाररत आहे की र्जग लोकांच्या गरर्जा पूणध करू 
शकते परंतु त्यांच्या लोभाला नाही. हे स्पष्ि झाल े
आहे की अथधव्यवस्था र्जसर्जशी वाढत गेली तसतस े
मानवी र्जीवनाचा दर्जाध बबघडला आहे. र्जग आता एका 
चौरस्त्यावर असलयाचे टदसते. याने अलप मुदतीच्या 
आधथधक वाढीचा मागध स्वीकारला आहे आणण आता 
‘मानवी र्जीवनाची गुणवत्ता’ गमावून पयाधवरणाच्या 
र् हासांचे पररणाम भोगाव े लागतात. पथृ्वीचा वापर 
समार्जातील आधथधकदृष््या चांगलया क्षेत्रांद्वारे तसेच 
कमी ववकमसत देशांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या 
दैनंटदन देखरेखीसाठी आवश्यक असलेलया आणण 
वापरलया गेलेलया स्त्रोतांचा परुवठा करू शकत नाही. 
अशा प्रकारे समार्जाने आपली असुरक्षक्षत ववकास 
िोरण नव्या रूपात बदलली पाटहर्जे र्जेथे ववकास 
पयाधवरणाचा नाश करणार नाही. शाश्वत ववकासाचे हे 
स्वरूप तेव्हाच आणले र्जाऊ शकते र्जेव्हा प्रत्येक 
व्यवती पथृ्वीची काळर्जी घेवयावर आिाररत शाश्वत 
र्जीवनशैलीचा अवलंब करते. 
 



 

 

हे देखील लक्षात आले की हे सािे मुद्दे नाहीत. 
इंटदरा गांिी 1972 मध्ये स्िॉकहोम पररषदेत 
म्हणालया की गररबी हे सवाधत मोठे प्रदषूक आहे. 
याचा अथध असा होतो की अततश्रीमंत राष्रांना 
पयाधवरणाची गंभीर समस्या असताना, आमशया, 
आकिका आणण दक्षक्षण अमेररकेतील अववकमसत 
लोकांमध्ये गररबीशी तनगडडत पयाधवरणीय 
समस्यांचा एक वेगळा समूह होता. ववकसनशील 
देश झपा्याने वाढणार्या मानवी लोकसंख्येचे 
पररणाम भोगत आहेत, त्याचे सवध पररणाम नैसधगधक 
स्त्रोतांच्या अतत वापरावर होतात. 
 

अशा प्रकारे वाढत्या र्जगाला पथृ्वीच्या संसािनांचा 
अधिक न्याय्य वापर करवयाची गरर्ज टदस ूलागली. 
नैसधगधक संसािनांवर तनयंत्रण आणण त्यातून 
तनमाधण होणारी संपत्ती देखील लोकांमध्ये तणाव 
तनमाधण करवयास सुरवात करते ज्यामुळे अखेरीस 
देशातील संघषध आणण राष्रांमिील युद्ि दोन्ही होऊ 
शकतात. र्जीवनाची गुणवत्ता गमाववयाचे हे देखील 
एक प्रमुख कारण आहे. मग ववकासाचे नवीन 
स्वरूप कसे आणले र्जाऊ शकते ज्यामुळे र्जगातील 
वाढती असंतोष दरू होईल? हे स्पष्ि झाले आहे की 
अलपकालीन आधथधक लाभ ममळववयापासून ते 
दीघधकालीन शाश्वत वाढीच्या उद्टदष्िापासून ववकास 
बदलणे सुरू होणे आवश्यक आहे र्जे आर्ज र्जगात 
राहणार्या सवध लोकांचे कलयाण आणण र्जीवनमान 
सुिारवयासच नव्हे तर भववष्यातील वपढयांचेही 
सुद्िा. 
 

आधथधक ववकासाची सध्याची रणनीती र्जगाच्या 
संसािनांचा इतवया वेगाने वापर करत आहे की 
आपलया भावी वपढयांना, र्जगातील तरुणांना, गंभीर 
पयाधवरणीय समस्या असतील, र्जे आपण सध्या तोंड 
देत आहोत त्यापेक्षा खूपच वाईि आहे. अशा प्रकारे 
र्जगाच्या दीघधकालीन ववकासासाठी सध्याच्या 
ववकासाची रणनीती असुरक्षक्षत मानली गेली आहेत. 
ववकासाची नवीन संकलपना “टिकाऊ ववकास” 
म्हणून ओळखली र्जाऊ शकते. 1992 मिील ररओ 
कॉन्फरन्समध्ये र्जगातील सवध राष्रांना या बाबी 
स्पष्िपणे समर्जलया. पयाधवरण आणण ववकास 
यांच्यात संयुवत संबंि असलयाचे आणण तेथील 

वास्तवात तथ्य तनमाधण झाले की पयाधवरण आणण 
ववकास या ववषयावरील संयुवत राष्रांच्या पररषदेसाठी 
अनेक कागदपत्रे तयार केली गेली. 'पथृ्वीची काळर्जी' 
घेवयाची गरर्ज होती. 
 

शाश्वत ववकासाची व्याख्या अशी केली र्जाते र्जी 
भववष्यातील वपढयांच्या स्वतःच्या गरर्जा पूणध 
करवयाच्या क्षमतेशी तडर्जोड न करता वतधमानाच्या 
गरर्जा पूणध करते. हे देश आणण खंड, वंश आणण वगध, 
मलगं आणण वयोगिातील समानता देखील पाहते. 
त्यात एकीकडे सामाण्र्जक ववकास आणण आधथधक संिी 
आणण दसुरीकडे पयाधवरणाची आवश्यकता यांचा 
समावेश आहे. हे सवांसाठी र्जीवनशैली सुिारवयावर 
आिाररत आहे, ववशेषत: गरीब आणण वंधचत 
असलेलयांना मदत करणार् या पयाधवरणातील 
तंत्रज्ानाची क्षमता आहे. ही एक अशी प्रकक्रया आहे 
र्जी पयाधवरणावर होणारा पररणाम कमी करतेवेळी 
र्जीवनाची गुणवत्ता अधिक चांगली करते. त्याची 
ताकद अशी आहे की ती मानवी गरर्जा आणण 
पयाधवरणीय आवश्यकतांच्या परस्परावलंबनाला मान्य 
करते. 

 

टिकाऊ ववकास सुतनण्श्चत करवयासाठी, आधथधक 
ववकासाची अपेक्षा करणार् या कोणत्याही कक्रयाकलापने 
देखील त्याच्या पयाधवरणीय पररणामांवर ववचार केला 
पाटहर्जे र्जेणेकरुन दीघधकालीन वाढ आणण ववकासाशी 
ते अधिक सुसंगत असेल. अनेक 'ववकास प्रकलप', 

र्जसे की िरणे, खाणी, रस्ते, उद्योग आणण पयधिन 
ववकास, याचे गंभीर पयाधवरणीय पररणाम आहेत र्ज ेत े
सुरू होवयापूवी अभ्यासले पाटहर्जेत. अशाप्रकारे प्रत्येक 
प्रकलपासाठी, शाश्वत ववकासाकडे पाहणार्या िोरणात, 

वैज्ातनक आणण प्रामाणणकपणे EIA -

Environmental Impact Assessment असणे 
आवश्यक आहे, ज्यामशवाय प्रकलप मंर्जूर केला र्जाऊ 
शकत नाही. 
मोठी िरणे, मोठे महामागध, खाणकाम, उद्योग 
इत्यादींमुळे एखाद्या प्रदेशाच्या पयाधवरणीय आरोग्यास 
मदत करणारे पयाधवरणास गंभीरपणे नुकसान होऊ 
शकते. नूतनीकरणयोग्य स्रोत, काबधन डाय ऑवसाईड 
पातळी कमी करवयासाठी आणण पथृ्वीच्या 



 

 

मूतध ऊर्जाध 
 

लोह, ग्लास, अ ॅलयुममतनयम, स्िील, मसमेंि, 

संगमरवरी आणण र्जळलेलया वविा अशा वस्तू 
शहरी गहृतनमाधण क्षेत्रात वापरलया र्जातात. 
उत्खनन, पररष्करण, तनममधती आणण ववतरण या 
सवध प्रकक्रया ऊर्जाध वापरतात आणण पथृ्वी, हवा 
आणण पाणी प्रदषूणात भर घालतात. प्रकक्रयेत 
वापरलया र्जाणार् या या उर्जाधला मूतध ऊर्जाध 
म्हणतात. 

 

वातावरणात ऑण्वसर्जनची पातळी राखवयासाठी 
र्जंगले आवश्यक आहेत. त्यांचे नुकसान भववष्यातील 
मानवी ववकासास बािा आणते. र्जंगलांचे नुकसान 
र्जैववववविता नष्ि करते र्जे पथृ्वीवर र्जीवन 
टिकववयासाठी र्जतन करावे लागते. मोठ्या अवर्जड 
उद्योगांची तनयोण्र्जत काळर्जी न घेतलयास- वायू 
आणण र्जल प्रदषूणामुळे पयाधवरणाचा र्हास होऊ 
शकतो आणण मोठ्या प्रमाणात कचरा तनमाधण होतो 
ज्यामुळे दीघधकालीन पयाधवरणीय िोके तनमाधण 
होतात. ववषारी आणण ववभवत कचरा गंभीर आधथधक 
समस्या बनू शकतात कारण त्यापासून मुवत होणे 
अत्यंत महाग आहे. अशा प्रकारे प्रकलप परवानगी 
होवयापूवी एखाद्या प्रकलपातील आधथधक फायद्याचे 
संभाव्य पयाधवरणीय खचाधच्या तुलनेत तोलणे 
आवश्यक आहे. 

 

 
6.2 URBAN PROBLEMS RELATED TO 

ENERGY  उर्जेशी संबंधित शहरी समस्या 
 

शहरी कें दे्र प्रचंड प्रमाणात ऊर्जेचा वापर करतात. 
पूवी, शहरी गहृतनमाधण करवयासाठी आपण सध्या 
वापरत असलेलया तुलनेत कमी प्रमाणात उर्जाध 
आवश्यक आहे. पारंपाररक गहृतनमाधण, लाकूड व 
वविा हाताळलया र्जाणार् या साटहत्याचा वापर 
सध्याच्या काँक्रीि, काचेच्या आणण अलरा आिुतनक 
इमारतींच्या स्िीलच्या तुलनेत तापमानात चांगलया 
प्रकारे बदल केलयामुळे तापमानात कमी प्रमाणात 
समायोर्जन आवश्यक होते. 

 

1950 पयतं अनेक शहरी स्वयंपाकघर इंिन लाकूड 
ककंवा कोळशावर आिाररत होते. र्जेव्हा घरामध्ये 
धचमणी आणण स्वयंपाकघर बाकीच्या घरापासून 
ववभवत केले गेले तेव्हा हे शवय आणण व्यावहाररक 
होते. अपािधमेंि ब्लॉवसमध्ये बदललयानंतर िूर एक 
समस्या बनला. त्यामुळे रॉकेल एक लोकवप्रय शहरी 
इंिन बनले. हे शहरी भारताच्या बहुतेक भागांमध्ये 
1970 च्या दशकापयतं ववद्युत उर्जेमध्ये आणण 
वाढत्या नैसधगधक वायूमध्ये बदलले. 
 

उष्ण हवामानातील शहरी कें द्रांना थंड होवयासाठी उर्जाध 
आवश्यक आहे. चाहत्यांच्या सुरुवातीच्या प्रणाली 
वातानुकूलनमध्ये बदललया, ज्यात अत्यधिक प्रमाणात 
उर्जाध वापरली र्जाते. आपलया देशातील नवीन 
इमारतींनी काचेने झाकलेले मोठे क्षेत्र वापरवयास 
सुरुवात केली आहे. थंड वातावरणात सूयाधच्या 
उष्णतेला अडकवववयासाठी ग्रीन हाऊस इफेविचा 
वापर केला र्जातो, आपलया गरम वातावरणात हे 
आतलया तापमानात अनेक अंश वाढवते. अशा प्रकारे 
मोठ्या कें द्रीय वातानुकूलन युतन्स चालवववयासाठी 
त्यास अधिक ऊर्जाध आवश्यक आहे. शहरी कें द्रांमिील 
उंच इमारती देखील मलफ्ि आणण प्रचंड संख्येने टदवे 
चालववयासाठी ऊर्जेवर अवलंबून असतात 

. 

 
 



 

 

 
 
 

 
6.3 WATER CONSERVATION, 

RAINWATER HARVESTING, WATERSHED 

MANAGEMENT 

 

6.3.1 िलसंधारण : पावयाचे संरक्षण ही एक 
प्रमुख पयाधवरणीय धचतंा बनली आहे. र्जागततक 
पातळीवर स्वच्छ पाणी टदवसेंटदवस दमुमधळ होत 
आहे. र्जंगलतोड केलयाने पषृ्ठभागाची वाहती वाढ 
होते आणण र्जममनीतील पावयाचे तळ कमी होते 
कारण एकदा वनस्पती साफ झालयावर पावयाला 
हळू हळू र्जममनीत मशरवयाची वेळ नसते. 

 

 
 

शहरी वाहतूक प्रामुख्याने र्जीवाश्म इंिनापासून 
ऊर्जेवर अवलंबून असते. बहुतेक शहरी लोक ववववि 
कारणांसाठी सावधर्जतनक वाहतूक प्रणालीऐवर्जी स्वत: 
चे वैयण्वतक पररवहन वापरतात. वेगवेगळ्या 
शहरांमिील शहरी वाहतूक आणण शहराच्या ववववि 
भागांमध्ये एकतर अकायधक्षम ककंवा र्जास्त गदी 
असते. अशा प्रकारे मध्यम उत्पन्न गि देखील 
स्वतःची खासगी वाहने वापरतात. याचा अथध 
रस्त्यावर र्जास्तीत र्जास्त वाहने वाहतुकीची कोंडी, 
सवध प्रवाश्यांसाठी वेळ वाया घालवववयास कारणीभूत 
ठरतात आणण वाहनांच्या एवझॉस्िमिून पाटिधवयुलेि 
मॅिर आणण काबधन मोनोऑवसाईडचा मोठा भार 
पडतो. यामुळे श्वसनाचे गंभीर आर्जार असलेलया 
लोकांची संख्या वाढते. अशाप्रकारे अधिक कायधक्षम 
सावधर्जतनक वाहतूक व्यवस्था ववकमसत करवयाची 
आणण आपलया सवध शहरी भागात वैयण्वतक 
वाहनांच्या वापराला परावतृ्त करवयाची गरर्ज आहे. 
 

पयाधवरण र्जागरूक व्यवती म्हणून आपलयापैकी 
प्रत्येकाने ऊर्जेचा वापर कमी केला पाटहर्जे. 
तनष्काळर्जीपणावर उरलेला अनावश्यक प्रकाश उर्जाध 
वापरास वाढवतो. हर्जारो तनष्काळर्जी लोकांद्वारे 
उर्जाध ककती प्रमाणात वाया गेली याची कलपना करा. 
र्जर आपण ववर्जेची बचत करायला मशकलो तर 
आपण अधिक टिकाऊ र्जीवनशैली र्जगू लागतो. 

अनेक क्षेत्र ववटहरींवर अवलंबून असलयाने, खोल आणण 
खोल ववटहरी बनवणे आवश्यक बनले आहे. यामुळे 
खचाधत भर पडते आणण पावयाचे भूममगत स्िोअर 
कमी होते. सध्याच्या उत्खननाचा दर कमी झाला 
तरी ररचार्जध होवयास अनेक वषे लागू शकतात र्जे 
बहुतांश पररण्स्थतींमध्ये ववधचतच शवय आहे. 
 

र्जमीनीच्या वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल 
झालयामुळे र्जंगलतोड व वाळवंि पसरत असताना 
पुन्हा एकदा बारमाही नद्या मोठ्या प्रमाणात हंगामी 
होत आहेत. बर्याच भागात पावसाळ्यानंतर लहान 
प्रवाह कोरडे पडतात कारण पावयाचे तळ खाली आणण 
पषृ्ठभागाच्या खाली खाली र्जाते. यामध्ये पावसाच्या 
दरम्यान र्जलद पषृ्ठभागाच्या प्रवाहामुळे उद्भवलेलया 
गंभीर समस्या आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पूर 
आणण र्जीववतहानी होते. 
 

र्जेव्हा आपण पावयाचा अपव्यय करतो, तेव्हा 
आपलयाला हे कळत नाही की ते आपलया सवांच्या 
र्जीवनावर वेगवेगळ्या प्रकारे पररणाम करत आहे. 
पावयाचे न्याय्य आणण न्याय्य ववतरण केले पाटहर्जे 
र्जेणेकरून घरगुती वापर, शेती आणण उद्योग या 
सवांना पावयाचा वािा ममळेल. ववववि उपक्रमांमुळे 
त्याचा र्जास्त वापर आणण गैरवापर होतो ज्यामुळे 
पाणी वाया र्जाते ककंवा प्रदषूणामुळे वपवयाच्या 
वपवयाच्या पावयाची गंभीर िंचाई तनमाधण होते. अशा 
प्रकारे र्जलसंविधन संपूणध मानवी आरोग्याशी र्जवळून  

केस स्िडी 
 

ऊिाा कायाक्षमता 
यूएसए मिील सुमारे 35% ग्रीनहाऊस गॅस 
उत्सर्जधनासाठी शहरी तनवासी आणण व्यावसातयक 
सुवविा र्जबाबदार आहेत. इमारतींना ऊर्जाध 
कायधक्षम बनवणे आणण काबधन डाय ऑवसाईड 
उत्सर्जधन कमी करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे या 
शहरी भागात 'उष्णता बेिे' ककंवा उच्च 
तापमानाचे पॉके्स तनमाधण होतात. 

 



 

 

र्जोडलेले आहे. 
 

पाणी गोळा करवयाची आणण चांगलया प्रकारे 
वापरवयाची पारंपाररक प्रणाली बर् याच वपढया 
वापरली र्जात आहे. अलीकडच्या काळात हे ववसरले 
गेले आहेत. पारंपाररक शेतीच्या एकाधिक लहान 
पाझर तलावांमध्ये आणण ‘झील’ मध्ये पाणी 
साठवणे महत्वाचे होते. देशभरातील खेडयांमध्ये एक 
ककंवा अधिक सामान्य ‘तालाब’ ककंवा िावया होती 
ज्यातून लोक पाणी गोळा करीत असत ककंवा 
काळर्जीपूवधक वापरत असत. 

 

ण्स्त्रयांना त्यांच्या घरापयतं लांब अंतरावर पाणी 
आणावे लागत असलयाने, ही एक वेळ घेणारी आणण 
कष्िाची कक्रया होती, त्यामुळे पाणी वाया र्जाऊ 
शकले नाही. अनेक घरांमध्ये ककचन गाडधन होते 
ज्याला सांडपावयाने पाणी टदल े र्जात असे. 
र्जाणीवपूवधक प्रयत्नातून पारंपररक घरांमध्ये पावयाचे 
संविधन करवयात आले. 
 

बििीश काळात ववशेषत: वाढणार् या शहरी भागात 
पाणीपुरवठा करवयासाठी अनेक बंिारे देशभर बांिल े
गेले. स्वातंत्र्यानंतर हररत क्रांतीला पाटठंबा 
देवयासाठी शेतीच्या ववस्तारासाठी पावयाचे मोठे 
िरण बांिवयाचे भारताचे िोरण बदलले. यामुळे 
देशातील अन्नपदाथध आयात करवयाची गरर्ज कमी 
झाली आणण उपासमार दरू झाली, परंतु देशाला 
गंभीर पाणीिंचाई आणण त्याचे ववतरण संबंधित 
समस्यांचे पररणाम टदसू लागले. ऊस आणण इतर 
पावयाच्या भुकेलया नगदी वपकांसारख्या बागायती 
शेतीच्या नवीन प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात पावयाची 
आवश्यकता आहे. अखेरीस मात्र, अशा इरी गिेेड क्षते्र े
र्जलयुवत आणण अनुत्पादक बनतात. र्जास्त मसचंन 
असलेलया र्जमीनीच्या पषृ्ठभागावरुन र्जास्त पाणी 
बाष्पीभवन होवयामुळे ते र्जममनीच्या पषृ्ठभागावर 
क्षारांसह पावयाचा साठा उपसववतो. यामुळे क्षार 
होवयाची शवयता असते ज्याद्वारे र्जमीन 
अनुत्पादक होते. र्जममनीत क्षारांची पातळी कमी 
करणे अत्यंत महाग आणण वारंवार अशवय आहे. 

 

या सवध दषु्पररणामांसह राष्रीय आणण स्थातनक 
स्तरावर पावयाच्या खराब कण्लपत व्यवस्थापनासाठी 
देशासाठी नवीन र्जल िोरणाचा ववचार करवयाची 
गरर्ज आहे. 
शेतीमध्ये पावयाची बचत: टठबक मसचंन नळांच्या 
प्रणालीद्वारे झाडांना मुळांर्जवळ पाणी पुरवते, त्यामुळे 
पावयाची बचत होते. लहान पाझर तलाव आणण रेन 
वॉिर हावेण्स्िंग शेती आणण घरगुती वापरासाठी पाणी 
देऊ शकतात. छप्परांमिून गोळा केलेल े पावसाचे 
पाणी साठवल े र्जाऊ शकते ककंवा subsoil aquifers 

च्या रीचार्जधसाठी प्रभावीपणे वापरले र्जाऊ शकते. 
शहरी वातावरणात पावयाची बचत: शहरी लोक 
मोठ्या प्रमाणात पावयाचा अपव्यय करतात. नळ 
आणण पाईप गळणे हे पाणी गमाववयाचे प्रमुख स्रोत 
आहे. िरणांमिून ग्राहकांना पाणी वाहून नेणारे कालवे 
आणण पाईप्स रान्सफर दरम्यान र्जवळपास 50% 
नुकसान करतात. वाढत्या मागवया पूणध करवयाचा 
प्रयत्न करवयापेक्षा पावयाची बचत करून त्याची 
मागणी कमी करणे अधिक योग्य आहे. 

केस स्िडी 
 

पाणी पचंायत - पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र 
 

महाराष्रातील पुणे ण्र्जल्यातील माहूर गाव हे दषु्काळी 
भागात आहे. लोकांना बर् याच वषांत चांगल ेपीक घेता 
आले नाही. स्वच्छ वपवयाचे पाणीही कमी होते. 
ववलासराव साळंुखे यांनी या दषु्काळी भागात पाणी 
वाचववयासाठी पाणी पंचायत म्हणून ओळखली 
र्जाणारी चळवळ सुरू केली. मटंदराच्या मालकीच्या 
वांझ व शेती र्जममनीवर पावयाच े शेड ववकासास 
सुरुवात केली गेली. सवधसमावशेक सूक्ष्म-पाणलोि 
व्यवस्थापन कायधक्रमाद्वारे माती व पाणी 
साठवणुकीच्या संविधनामळेु हळूहळू पावयाचे अधिशेष 
होऊ लागल.े खेडयातील 16 हेविर र्जममनीपैकी 9.6 
हेविर र्जमीन मसचंनाखाली आणली, २.4 हेविर 
वनीकरण झाल े आणण 4 हेविर पाझर तलावामध्ये 
रुपांतर झाल.े ववटहरी आणण फीलड बंिारे बांिले गेल.े 
साळंुख ेयांच्या 24 एकर र्जागेवर 200 ण्ववंिल िान्य 
उत्पादन झाले, तर त्याच के्षत्रात 40 एकरात केवळ 10 
ण्ववंिल उत्पादन ममळाल.े यामळेु इतर ग्रामस्थही 
त्यांचा पाठपुरावा करवयास भाग पाडल.े के्षत्र र्जलद 
टहरव्या आणण उत्पादक बनल.े 



 

 

6.3.1 Rain water Harvesting/ पावसाच्या 
पाण्याची साठवण 

 

आपलया र्जगाला पावयाची कमतरता भासू 
लागलयामुळे, आम्ही कायधक्षमतेने वापरू शकणार् या 
पावयाचा प्रत्येक थेंब फारच मोलाचा ठरतो. एक 
पद्ित म्हणर्जे पावसाचे पाणी अशा प्रकारे 
व्यवस्थावपत करणे की ते स्त्रोत वापरला र्जाईल. 
शवय तेवढे पाणी गोळा करुन साठवले तर 
पावसाळ्याचा हंगाम संपलयानंतर हे वापरता येते. 
र्जगातील बर् याच भागांमध्ये ववशेषत: अत्यंत 
कोरडया भागात हे पारंपाररक पद्ितीने पाळले 
र्जाते. मात्र साठवललेे पाणी प्रदषूणमुवत आणण 
स्वच्छ ठेवावे लागते र्जेणेकरून ते वपवयाचे पाणी 
म्हणून वापरता येईल.  

साठवलेले पाणी एकपेशीय वनस्पती आणण 
zooplankton (सकू्ष्म प्राणी) वाढू शकते. हे रोगर्जनक 
असू शकते आणण संक्रमण होऊ शकते. अशा प्रकारे 
पाणी अतनयंबत्रत ठेवणे खूप मोठे आहे. 
रेन वॉिर हावेण्स्िंगच्या सध्याच्या तंत्रज्ानासाठी 
आवश्यक आहे की सवध छप्पर आणण िेरेसचे पाणी 
एका झाकलेलया िाकीमध्ये र्जाते र्जेथे ते 
पावसाळ्यानंतर वापरवयासाठी साठवले र्जाऊ शकते. 
हे शुष्क भागात अत्यंत फायदेशीर आहे र्जेथे स्वच्छ 
पाणी अत्यंत दमुमधळ आहे. तथावप, व्यावहाररक 
अडचणी आहेत र्जसे की मोठ्या स्िोरेर्ज िावया 
बांिणे र्जे महाग आहेत. 

 

 
 

CASE STUDY 

 
Mewar, Rajasthan 

 
लागवडीसाठी उपलब्ि पाणी वािून घेवयासाठी रार्जस्थानच्या 
मेवाड भागात पारंपाररक र्जल संचयन पद्ितींचा समदृ्ि वारसा 
आहे. ववववि प्रकारच्या रेन वॉिर हावेण्स्िंग मसस्िीम आहेत 

. 

 

मेळबंदी: लागवडीसाठी पातळी तयार करवयासाठी हे डोंगराच्या 
उतारावर बांिलेले दगडी तिबंि आहे. हे िूप तनयंबत्रत करत े
आणण आद्रधता वाचवते. 
 

नाडा/बंिा: हे ओढयावरील ककंवा दर्यावरील दगडी चेक बंिारे 
आहेत रे्ज पावसाळ्यात पावयात बुडलेलया सुपीक र्जममनीवर 
वाहून र्जावयासाठी बांिल े र्जातात. गाळ सापळलयानंतर र्जमीन 
अधिक सुपीक होत नाही, तर र्जममनीत भरपूर प्रमाणात पाणी 
टिकून राहते. ही िरण े अनेक वषांमध्ये िप्प्यािप्प्याने बांिली 
र्जातात. चेक िरणाच्या उर्जव्या उंचीपयतं हळूहळू उंची वाढववली 
र्जाते र्जी नादाचा आकार तनिाधररत करते. 
 

हेंबर: हंगामी प्रवाहावर दगड, डहाळ्या आणण धचखलाने बांिलेली 
ही लहान तात्पुरती िरणे आहेत रे्जव्हा त्यात पाणी वाहत ेते एका 
बबदंपूयतं कमी केल े र्जात े की त े थिे मसचंनासाठी शतेात नेल े
र्जाऊ शकत नाही. 
 

चक: चक हा र्जममनीचा एक मोठा भखूंड आहे, सामान्यत: चारण 
ककंवा खेडयातील कुरण र्जमीन, कोि नावाच्या दगडी सीमा  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मभतंीने बंद केलेली असते. वकृ्ष लागवड, चार्यासाठी गवत 
पेरणे, खंदकांसह समोच्च बंिारे आणण सलै दगड चेक डमॅ 
चाकमध्ये  ववकमसत केल ेर्जातात. चॉकचा वापर चारा आणण 
इंिन लाकडासाठी केला र्जातो. यामुळे मातीची िूप कमी होत े
आणण भूर्जल पुनभधरण वाढते. 
 

तालाब: मेवाड प्रदेश त्याच्या बांिलेलया र्जलाशयांसाठी 
(तालाब) प्रमसद्ि आहे. उदयपूर शहर मोठ्या प्रमाणात 
तलावांसाठी प्रमसद्ि आहे आणण त्याला तलाव शहर अस े
म्हणतात. पाच बबघापेक्षा कमी असलेलया लहान र्जलाशयाला 
तालाई म्हणतात, मध्यम आकाराच्या तलावाला बंि ककंवा 
तालाब म्हणतात आणण मोठ्या तलावाला सागर ककंवा समंद 
म्हणतात. 
 

साझा कुवा: ही एक ओपन ववहीर आहे ज्याचे अनेक मालक 
आहेत. मेवाडी भाषते, साझा म्हणरे्ज भागीदार. अरवली 
िेकडयांमध्ये मसचंनासाठी ही एक महत्त्वाची पद्ित आहे. 
उदयपूर ण्र्जल्यातील सुमारे 70000 ववटहरी मसचंनाखाली 
असलेलया 80% क्षेत्रासाठी पाणी पुरवतात आणण त्यांच्या 
मालकांना पाणी देतात. ही सामान्य मालमत्ता ससंािने मानली 
र्जातात. 

 

  



 

 

 

पाणलोट व्यवस्थापनाची तत्त्वे: 
 

हा एक र्जमीन व्यवस्थापन कायधक्रम आहे र्जो एखाद्या 
प्रदेशाकडे त्याच्या सवध पाणी संबधंित समस्यांच्या 
दृष्िीकोनातून पाहतो. याचा उपयोग नदीच्या स्त्रोतापासून त े
त्याच्या समाप्तीपयतं व्यवस्थावपत करवयासाठी केला र्जाऊ 
शकतो. पाणलोि व्यवस्थापन एका लहान खोर्याच्या 
आिारावर एकाच व्हॅलीच्या व्यवस्थापनाचा एक एकक 
म्हणून ववचार करू शकतो. त्याच्या स्थातनक स्त्रोतांमिून 
पाणी नाला प्लग आणण चेक डॅमद्वारे र्जममनीत 
ववरघळवयाची परवानगी देऊन पावसाळ्यात पषृ्ठभागावर 
वेगाने वाहू देवयाऐवर्जी बचत करण,े हे चांगलया पाणलोि 
व्यवस्थापनाचे प्रमुख पैलू आहे. हे भूममगत र्जलचरांना 
भरवयास अनुमती देते रे्जणेकरून भूगभाधतील पावयाचे 
पुनभधरण होईल. कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होवयाचे प्रमखु 
कारण म्हणरे्ज रं्जगलतोड. अशा र् हासलेलया भागाला वनीकरण 
करणे पाणलोि व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा पैल ूआहे. 

 
 
 

छप्पर असलेलया रेन वॉिर हावेण्स्िंगचा आणखी 
एक मागध म्हणर्जे तो गोळा करणे र्जेणेकरून ते 
र्जममनीत नद्यामध्ये वाहवयाऐवर्जी ववटहरी ररचार्जध 
करवयासाठी र्जममनीत घुसले. अशा प्रकारे छतावरुन 
काढलेलया भूर्जल ररचार्जधद्वारे, पावयाचे िेबल वाढते 
आणण आर्जूबार्जूच्या ववटहरींनी वषधभर पाणी टिकवून 
ठेवले. 
 
 

6.3.1 Watershed Management/ पाणलोट 
व्यवस्थापन 

 

 

नद्यांचा उगम डोंगर आणण डोंगराच्या उतारावरून 
वाहणार् या प्रवाहात होतो. लहान नद्यांचा एक गि 
डोंगराच्या बार्जूने वाहतो र्जे खोर्यात मोठ्या 
प्रवाहांना भेितो र्जे मोठ्या नद्यांच्या उपनद्या 
बनतात. पावयाच्या डे्रनेर्ज मसस्िीमद्वारे र्जममनीच्या 
एकाच युतनिच्या व्यवस्थापनास वॉिरशेड 
व्यवस्थापन म्हणतात. हे एक असे तंत्र आहे 
ज्यामध्ये अनेक घिक असतात. यात माती आणण 
पाणी व्यवस्थापन आणण वनस्पततवत ्होणारी कवच 
वाढवणे समाववष्ि आहे. पावयाचे शेड युतनिचे 
नैसधगधक डे्रनेर्ज पॅिनध र्जर योग्य प्रकारे व्यवस्थावपत 
केले गेले तर वषधभर मुबलक प्रमाणात पावयामुळे 
स्थातनक समदृ्िी येऊ शकते ज्यामुळे पररसरातील 
मानवी र्जीवनाची गणुवत्ता सुिारेल. 

 

 

र्जसे ते वषधभर पाणी पुरवते, यामुळे समुदायाचे 
आरोग्य सुिारते, कारण स्वच्छ पाणी उपलब्ि होते. 
पाणलोि व्यवस्थापन कृषी वपकांच्या वाढीस वाढवते 
आणण कोरडया भागात वषाधत एकापेक्षा र्जास्त 
वपकाची वाढ करणे देखील शवय करते. 
 

स्थातनक सहभागाद्वारे ववद्रपू साइिवर तनयंत्रण 
ठेवून पाणलोि व्यवस्थापन सुरू होते. पावयाची 
उपलब्िता त्यांच्या स्वत: च्या क्षेत्रासाठी प्रमाणात 
आणण गुणवत्ता दोन्हीमध्ये सुिारवयाची गरर्ज 
लोकांनी प्रशंसा केली पाटहर्जे. एकदा हे पुरेस े

मसद्ि झाले की, समुदायाने प्रकलप समर्जून घेणे 
सुरू केल,े लोक चांगलया पाणलोि व्यवस्थापनाकडे 
नेणार्या उपक्रमांमध्ये एकत्र काम करवयास सुरुवात 
करतात. 
 

पटहली तांबत्रक पायरी म्हणर्जे योग्य मदृा संविधन 
उपाययोर्जना करणे. लांब खंदक आणण टढगार्यांची 
मामलका बांिून हे केले र्जाते, पावसाचे पाणी िरून 
ठेववयासाठी आणण त्याला र्जममनीत ववरघळवयाची 
परवानगी देवयासाठी िेकडीच्या रूपरेषेसह. हे 
सुतनण्श्चत करते की पावयाचे भूममगत स्िोअर 
पूणधपणे ररचार्जध केले र्जातात. गवत आणण झुडपे 
वाढू देऊन आणण झाडे (प्रामुख्याने स्थातनक प्रर्जाती) 
लावून र्जी माती िरून ठेवते आणण पावसाळ्यात ती 
वाहून र्जावयापासून प्रततबंधित करते हे वाढते. 
स्थातनक गवताचे आवरण मात्र वाढू शकते र्जर 
घरगुती र्जनावरांचे मोफत चराई स्िॉल फीडडगंद्वारे 
रोखले गेले. 
 

पुढील उपाय म्हणर्जे ओढयांमध्ये 'नाला' प्लग 
बनवणे र्जेणेकरून पाणी ओढयात िरले र्जाईल 
आणण डोंगराच्या बार्जूने घाई करू नये. तनवडलेलया 
टठकाणी, अनेक लहान चेक डॅम बांिले र्जातात र्ज े
एकबत्रतपणे मोठ्या प्रमाणात पाणी रोखतात. हे सवध 
उपाय मर्जबूत पाणलोि व्यवस्थापन बनवतात. हे 
पावयाचे तवता सुिारते आणण वषधभर नाले आणण 
नाले वाहते ठेवते. 

 



 

 

 
 
 

 
6.4 RESETTLEMENT AND   REHABILITATION 

OF PEOPLE: ITS PROBLEMS AND CONCERNS 

लोकांचे  पुनवासन, त्याच्या समस्या आणण 

चचतंा: 
िरणे, खाणी, एवसप्रेस वे, ककंवा राष्रीय उद्यानाची 
अधिसूचना यांसारखे मोठे प्रकलप तेथे राहणार्या 
लोकांचे र्जीवन व्यत्यय आणतात आणण त्यांना 
पयाधयी साइिवर हलववयाची आवश्यकता असू 
शकते. आपलयापैकी कोणालाही आपण ज्या घरात 
वाढलो ते सोडून द्यायला आवडणार नाही. लोकांना 
उपिून काढणे ही एक गंभीर समस्या आहे. हे 
त्यांच्या पारंपाररक नैसधगधक संसािनांच्या पायावर 
टिकून राहवयाची त्यांची क्षमता कमी करते आणण 
मोठे मानमसक दबाव देखील तनमाधण करते. ववशेषत: 
आटदवासी लोक, ज्यांचे र्जीवन त्यांच्या स्वतःच्या 
नैसधगधक संसािनांशी र्जवळून ववणलेले आहे, ते 
नवीन टठकाणी नवीन र्जीवनशैलीशी र्जुळवून घेऊ 
शकत नाहीत. अशाप्रकारे लोक ववस्थावपत होवयाची 
शवयता असलेला कोणताही मोठा प्रकलप स्थातनक 
लोकांच्या संमतीमशवाय पूणध होऊ शकत नाही. 
भारतात हररत क्रांती घडववयासाठी स्वातंत्र्यानंतर 
तनमाधण झालेलया हर्जारो िरणांमुळे लाखो लोक 
अन्यायाने ववस्थावपत झाले आहेत. सरकारच्या 
इच्छेला ववरोि करवयास असमथध असलेलया या 
गरीब स्थातनक लोकांच्या खचाधवर ही िरणे अक्षरशः 
बांिली गेली आहेत. ववस्थावपतांचे पुनवधसन 
करवयासाठी सरकारला ‘चांगली’ ण्र्जरायती र्जमीन 
ममळेल आणण त्यांना व्यत्ययातून सावरवयासाठी 
पुरेसे पुनवधसन पॅकेर्ज ममळेल अशी अपेक्षा आहे. 
प्रकलपग्रस्तांच्या समािानासाठी हे ववधचतच घडले 
आहे. देशभरात अनेक प्रकरणांमध्ये, दशकांपासून 
याची समािानकारक अंमलबर्जावणी झालेली नाही. 
 

पुनवधसनासाठी पयाधयी र्जमीन आवश्यक आहे. 
तथावप, आपलया र्जास्त लोकसंख्येच्या देशात, 

ण्र्जरायती उच्च दर्जाधची र्जमीन उपलब्ि नाही. 
अशाप्रकारे बहुतेक प्रकलपग्रस्तांना तनरुपयोगी पडीक 
र्जमीन टदली र्जाते. पुनवधसनामध्ये फवत र्जमीन 
देवयापेक्षा अधिक समाववष्ि आहे. बहुतेक 
प्रकरणांमध्ये हे देखील पुरेसे केले र्जात नाही. 
स्वतःची मौलयवान र्जमीन वाचववयाची सवाधत मोठी 
लढाई नमधदा नदीच्या आटदवासी लोकांनी केली 
आहे. त्यांनी अनेक दशके आपलया र्जममनी 
वाचववयासाठी लढा टदला आहे. नमधदा बचाओ 
आंदोलनाने दाखवले आहे की लोक या समस्येवर 
ककती कडविपणे मात करू शकतात. 

 

 

 
पुनवधसन केवळ प्रकलपग्रस्तांवरच नव्हे तर 
पुनवधसनासाठी तनवडलेलया क्षेत्रात राहणार्या लोकांवर 
देखील दबाव आणते. अशाप्रकारे दोन्ही समुदायांना 
त्रास होतो आणण संसािनांवर संघषध भववष्यात एक 
वेगळी शवयता आहे. 

 
 
 

  

केस स्िडी 
 

टिहरी प्रकलप 
 

उत्तर प्रदेशातील बाहेरील टहमालयातील टिहरी िरण पूणध 
झालयावर टिहरी शहर आणण र्जवळपास 100 गावे र्जलमय 
होतील. 1972 मध्ये िरण मंरू्जर झालयापासून स्थातनक लोक 
िरणाला ववरोि करत आहेत आणण त्याच्या बांिकामाला 
ववरोि करत आहेत. शास्त्रज्, पयाधवरणवादी आणण इतर 
गिांनीही या िरणाला ववरोि केला आहे. 
 

पयाधयी र्जमीन उपलब्ि नसलयाने पुनवधसनाची थोडीशी आशा 
असलेलया या िरणामुळे त्यांच्या घरातून उखडलेलया 
र्जवळर्जवळ एक लाख लोकांचे योग्य पुनवधसन आणण भरपाई 
सुतनण्श्चत करवयासाठी फारसे काही केल े र्जात नाही. 
शतकानुशतके त्यांचे कुिंुब राहत असलेलया त्यांच्या 
र्जन्मभूमीतून लोकांना र्जबरदस्तीने काढून िाकलयामुळे 
भावतनक आणण मानमसक आघात देखील होतो. 

 



 

 

 
 
 

 

तथावप अशी पररण्स्थती आहे ण्र्जथे समुदाय नवीन 
साइिवर स्थलांतर करवयाची ववनंती करतात. हे 
बर्याचदा लक्षात येते र्जेथे लोक राष्रीय उद्यान 
ककंवा वन्यर्जीव अभयारवयाच्या पररसराच्या आत 
ककंवा पररसरात राहतात. या पररण्स्थतीत, र्जसे की 
गुर्जरातमिील गीर, स्थातनक लोकांना पयाधयी र्जमीन 
देवयाची ववनंती केली आहे ण्र्जथे ते त्यांच्या गुरांना 
मारणार्या मसहंांपासून दरू शांतपणे राहू शकतील, 

परंतु सरकार त्यांच्यासाठी योग्य र्जागा शोिवयात 
अक्षम आहे.  

 
6.5 ENVIRONMENTAL ETHICS: ISSUES 

AND POSSIBLE SOLUTIONS/पयाावरणीय 
आचार/ नैततकता: मुद्दे आणण संभाव्य समाधान 

 

पयाधवरणीय नैततकता व्यवतींच्या हवकांशी संबंधित 
समस्यांशी संबंधित आहे र्जी र्जीवनासाठी आणण 
कलयाणासाठी मूलभूत आहेत. हे केवळ प्रत्येक 
व्यवतीच्या आर्जच्या गरर्जाच नाही तर र्जे आमच्या 
नंतर येतील त्यांच्यासाठी देखील आहे. हे आपलया 
पथृ्वीवर राहणार्या इतर सर्जीवांच्या हवकांशी देखील 
संबंधित आहे. 

 

 

6.5.1 Resource consumption patterns 

and the need for their equitable 

utilization/संसाधनांच्या वापराचे नमुने आणण 
त्यांच्या न्याय्य वापराची गरि: 
 

पयाधवरणीय नैततकता आपण संसािनांचा वापर 
आणण ववतरण कसे करतो याशी संबंधित 
असलेलया समस्यांशी संबंधित आहे. एखादी 
व्यवती संसािनांचा इतका वेगळा वापर करू 
शकते की एक व्यवती संसािनांचा वापर इतर 
व्यवतींपेक्षा ककत्येक पिीने अधिक भव्यतेने करते 
ज्यांच्याकडे फवत र्जगवयासाठी पुरेसे आहे? 

न्यायवप्रय र्जगात, स्रोतांचे सध्याच्या तुलनेत 
अधिक न्याय्य वािावे लागते. संसािनांच्या 
न्याय्य ववतरणामध्ये र्जागततक, राष्रीय आणण 

स्थातनक धचतंा आहेत ज्या आपण दरू करणे 
आवश्यक आहे. श्रीमंत आणण गरीब राष्रे आहेत. 
प्रत्येक देशात श्रीमंत आणण गरीब समार्ज आहेत. 
आणण श्रीमंत आणण गरीब कुिंुबे आहेत. आिुतनक 
आधथधक ववकासाच्या या युगात, आश्रयस्थान आणण 
आश्रयस्थानांमिील असमानता वाढत आहे. शहरी, 
ग्रामीण आणण वाळवंि क्षेत्रातील आपले मानवी 
वातावरण, नैसधगधक संसािनांचा वापर करतात र्जे 
वाळवंिातून (र्जंगल,े गवताळ प्रदेश, आद्रध प्रदेश) 
ग्रामीण क्षेत्राकडे आणण तेथून 
शहरी क्षेत्राकडे. संपत्ती देखील त्याच टदशेने बदलते. 
संपत्तीचे हे असमान ववतरण आणण र्जमीन आणण 
त्याच्या संसािनांमध्ये प्रवेश ही एक गंभीर 
पयाधवरणीय धचतंा आहे. संसािनांची न्याय्य वािणी 
शहरी, ग्रामीण आणण वाळवंिात राहणार्या 
समुदायासाठी शाश्वत ववकासाचा आिार बनते. 
रार्जकीय शवतीचा आिार शहरी कें द्रांमध्ये 
असलयाने, यामुळेच असमानता तनमाधण होते आणण 
त्यानंतर ग्रामीण भागात ससंािन व्यवस्थापनात 
टिकाऊपणाचे नुकसान होते 

 

1985 मध्ये अतनल अग्रवाल यांनी भारताच्या 
पयाधवरणाच्या ण्स्थतीवर पटहला अहवाल प्रकामशत 
केला. त्यात भर देवयात आला की भारतातील 
पयाधवरणीय समस्या श्रीमंतांच्या अतत वापराच्या 
पद्ितीमुळे उद्भवलया ज्यामळेु गरीब गरीब झाले. 
आटदवासी, ववशेषत: मटहला आणण आपलया 
समार्जातील इतर उपेक्षक्षत क्षेत्रांना आधथधक 
ववकासापासून वंधचत ठेवले र्जात असलयाचे प्रथमच 
कौतुक झाले. भारतीय समार्जात अनेक भागिारक 
आहेत र्जे ववववि नैसधगधक संसािनांवर अवलंबून 
आहेत र्जे त्यांच्या अण्स्तत्वाच्या गरर्जा प्रत्यक्ष 
ककंवा अप्रत्यक्षपणे पूणध करतात. अतनल अग्रवाल 
यांनी 8 प्रस्तावांचा एक सचं पुढे आणला र्जो 
पयाधवरणववषयक समस्यांशी संबंधित नैततक 
समस्यांशी अत्यंत प्रासंधगक आहे.  

 
 
 



 

 

 

यात समाववष्ि आहे: 
 

1. पयाधवरणाचा नाश मोठ्या प्रमाणावर श्रीमंतांच्या 
वापरामुळे होतो. 

 

2. पयाधवरणीय ववनाशाने सवाधत र्जास्त ग्रस्त गरीब 
आहेत. 
 

3. ण्र्जथे तनसगध ‘पुनतनधममधत’ केला र्जात आहे, 

वनीकरणाप्रमाणे, ते गरीबांच्या गरर्जा आणण 
श्रीमंतांच्या गरर्जांपासून दरू केले र्जात आहे. 
 

4. गरीबांमध्येही, सवाधत र्जास्त पीडडत हा उपेक्षक्षत 
संस्कृती आणण व्यवसाय आणण सवाधत र्जास्त ण्स्त्रया 
आहेत. 
 

5. समार्ज आणण तनसगाधच्या समग्र आकलनामशवाय 
योग्य आधथधक आणण सामाण्र्जक ववकास होऊ शकत 
नाही. 
 

6. र्जर आपण गरीबांची काळर्जी घेतली तर आम्ही 
सकल तनसगध उत्पादनाला यापुढे नष्ि होऊ देऊ 
शकत नाही. तनसगाधचे संविधन आणण पुन्हा तनमाधण 
करणे ही आपली सवोच्च प्राथममकता बनली आहे. 
 

7. सकल तनसगध उत्पादन तेव्हाच वाढेल र्जेव्हा 
आपण लोकांना आणण सामान्य मालमत्ता 
संसािनांमिील वाढत्या परकेपणाला अिक करू 
आणण उलिवू शकू. यामध्ये आपलयाला आपलया 
पारंपाररक संस्कृतींमिून बरेच काही मशकावे लागेल. 
 

8. र्जागततक संविधन िोरणानुसार केवळ शाश्वत 
ग्रामीण ववकासाबद्दल बोलणे पूणधपणे अपुरे आहे. 
र्जोपयतं आपण शाश्वत शहरी ववकास घडवून आणू 
शकत नाही तोपयतं आपण ग्रामीण पयाधवरण ककंवा 
त्यावर अवलंबून असलेलया ग्रामीण लोकांना वाचवू 
शकत नाही. 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सुमशक्षक्षत शहरी रटहवासी पारंपाररक ग्रामीण 
व्यवतीपेक्षा र्जास्त प्रमाणात संसािने आणण ऊर्जाध 
वापरतात. नैसधगधक संसािनांच्या स्त्रोतापासून दरू 
असलेलया रटहवाशांना प्रततबंधित करा र्जे त्यांचे 
र्जीवन टिकवतात त्यामुळे या समस्यांचे कौतुक 
करवयासाठी चांगलया प्रकारे डडझाइन केलेलया 
पयाधवरण मशक्षण कायधक्रमाच्या प्रदशधनाची 
आवश्यकता असते. ग्रामीण लोकांना नैसधगधक 
संसािनांच्या शाश्वत वापराची गरर्ज आहे आणण 
संविधनाच्या पद्ितींबद्दल माटहती आहे, तथावप, 

अनेक नवीन पयाधवरणीय धचतंा आहेत र्जे वारंवार 
त्यांच्या र्जीवनातील अनुभवाचं्या बाहेर असतात. 
पयाधवरणववषयक त्यांच्या पारंपाररक ज्ानामुळे 
ग्लोबल वाममगं, ककंवा प्रदषूण, कीिकनाशके 
इत्यादींमुळे तनमाधण होणार्या समस्यांववषयी समर्जून 
घेवयाची अपेक्षा केली र्जाऊ शकत नाही. या लोकांना 
अशा प्रकारे पयाधवरण मशक्षणाचा वेगळा नमुना 
आवश्यक आहे र्जो त्यांच्या माटहतीतील अंतरांशी 
संबंधित आहे. 
 

भारतातील सामान्य मालमत्ता संसािनांमध्ये 
एकेकाळी र्जंगले, चराई र्जमीन आणण र्जलीय 
पररसंस्था यांचा समावेश होता. र्जेव्हा बििीशांना 
आढळले की त े र्जहार्ज बांिणीसाठी आणण इतर 
वापरासाठी पुरेस े लाकूड ममळवू शकत नाहीत 
तेव्हा त्यांनी लाकडाची झाडे वाढववयासाठी 
त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी वनक्षेत्रांना सरकारी 
'राखीव र्जंगलात' रूपांतररत केले. यामुळे स्थातनक 
लोकांना या संसािनांची पूवध-सेवा करवयामध्ये 

भाग घेवयापासून दरू केले. यामुळे वनक्षेत्रात मोठ्या 
प्रमाणावर नुकसान झाले आणण पडीक र्जमीन तयार 
झाली. पूवी, पारंपाररक खेडयांमध्ये र्जे स्थातनक 
पंचायतींकडून व्यवस्थावपत केले र्जात होते, तेथे 
चराईच्या र्जममनींचे व्यवस्थापन करणे, वनसंपदा 
गोळा करणे, पववत्र ग्रोव्हचे संरक्षण इत्यादींबद्दल 
चांगले पररभावषत तनयम होते र्जे संविधनास समथधन 
देतात. सामान्य मालमत्तेच्या संसािनांचा गैरवापर 
िाळवयासाठी पारंपाररक यंत्रणांनी तनयंबत्रत केलेले 
कमी -अधिक न्याय्य ववतरण होते. कोणतेही 
उललंघन पंचायतीने त्वरीत हाताळले आणण 
गुन्हेगाराला मशक्षा झाली. सामान्य मालमते्तची 
संसािने स्थातनक पातळीवर समुदायांद्वारे संरक्षक्षत 
केली गेली. र्जममनीच्या वापराच्या पद्िती बदललया 
म्हणून, या यंत्रणा हरवलया गेलया आणण 
अपररवतधनीय पद्िती ववकमसत झालया, वारंवार 
अपुर्या तनयोर्जनबद्ि ववकास िोरणाचा पररणाम 
म्हणून. 
 
 

6.5.2 Equity – Disparity in the Northern 
and Southern countries 

ननष्ट्पक्षपात - उत्तर आणण दक्षक्षण देशांमध्ये 

असमानता 
 

पयाधवरणीय नैततकता संबंधित आहे: संसािनांचा 
मालक कोण आहे आणण ते कसे ववतररत केले 
र्जातात यावर. याकडे ववववि स्तरांवर पाटहले र्जाऊ 
शकते. र्जागततक स्तरावर ते उत्तर अमेररका आणण 
युरोपच्या श्रीमंत औद्योधगक राष्रांमिलया महान 
उत्तर - दक्षक्षण ववभार्जनाशी तनगडीत आहे, र्जे 
दक्षक्षणच्या ववकसनशील देशांच्या गरर्जेच्या ववरोिात 
आहे 

 

आधथधकदृष््या प्रगत पाण्श्चमात्य देशांनी त्यांच्या 
स्वतःच्या नैसधगधक संसािनांचा इतका वापर केला 
आहे की त्यांनी त्यांना र्जवळर्जवळ सवधत्र संपवल े
आहे. ते आता त्यांच्या स्त्रोतांना पुन्हा स्त्रोत श्रीमंत 
पण आधथधकदृष््या वंधचत राष्रांकडून कमी खचाधत 
खरेदी करतात. हे नैसधगधक संसािनांच्या 

वनसंपदेचा न्याय्य वापर:  

गरीब ग्रामीण समुदायांकडून इंिन लाकूड गोळा केलयामुळे 
रं्जगलांचा र्हास होत आहे अस ेआपण समर्जतो, परंत ुश्रीमतं 
लोक मोठ्या प्रमाणावर लाकडाचा वापर करतात हे ववसरून 
र्जातो. बायोमास आिाररत उद्योगांमध्ये सतूी कापड, कागद, 

प्लायवुड, रबर, साबण, साखर, तबंाखू, ज्यूि, चॉकलेि, अन्न 
प्रकक्रया आणण पॅकेण्रं्जग यांचा समावेश आहे. यासाठी र्जमीन, 

ऊर्जाध, मसचंन आणण रं्जगल स्त्रोतांची गरर्ज आहे. रे्जव्हा आपण 
रं्जगलांमिून अप्रत्यक्षपण े या स्त्रोतांचा वापर करतो, र्जास्त 
वापरतो ककंवा वाया घालवतो तेव्हा आपलयापैकी प्रत्येकाला हे 
समर्जत ेका? 



 

 

ववकसनशील राष्रांना कमी करते ज्यावर त्यांचे 
गरीब त्यांच्या उपर्जीववकेसाठी अवलंबून असतात. 

 

या अयोग्य आधथधक प्रथेला व्यापार 
व्यवस्थापनामध्ये अधिक न्याय्य आणण न्याय्य 
मागाधने बदलवयासाठी अततश्रीमंत देशांमध्ये 
राहणार्या लोकांकडून नवीन ववचार करवयाची 
आवश्यकता असेल. 
 
 

6.5.3 Urban – rural equity issues  

शहरी - ग्रामीण ननष्ट्पक्षपात समस्या 
 

ग्रामीण भागातील सामान्य मालमत्ता शहरी क्षेत्राच्या 
गरर्जा पुरववयासाठी वाढत्या प्रमाणात वापरली र्जात 
आहे. एकेकाळी खेडयांची एक सामान्य मालमत्ता 
सािन म्हणून असलेली र्जमीन स्वतः ववस्तारत 
असताना शहरी आणण औद्योधगक क्षेत्रांनी ताब्यात 
घेतली आहे. ग्रामीण क्षेत्र केवळ अन्नपुरवठाच करत 
नाही, तर भारतातील बहुतेक शहरांना आणण शहरानंा 
उर्जाध गरर्जांचा (मुख्यतः इंिन लाकूड) एक भाग 
देखील पुरवतो. पररणामी, ग्रामीण क्षेत्रातील कॉमन्स 
संसािनांचा र्हास करत आहेत. अशा प्रकारे शहरे 
अधिक श्रीमंत होत असताना, ग्रामीण क्षेत्र, ववशेषत: 
भूममहीन, गरीब होत र्जातात. शहरी श्रीमंतांनी त्यांची 
संसािने कोठून ममळतात याची प्रशंसा केली पाटहर्जे 
आणण त्यांचा वापर करवयासाठी वार्जवी ककंमत 
देवयास तयार असले पाटहर्जे. 
 
 

6.5.4 The need for Gender Equity 

ललगं ननष्ट्पक्षपातीपणाची गरि 

 

संपूणध भारतात, ववशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात, ण्स्त्रया 
पुरुषांपेक्षा र्जास्त वेळ काम करतात. एका स्त्रीचे 
र्जीवन दाररद्र्याच्या एका अतूि चक्रात गुंफलेले 
आहे. त्यांच्या वातावरणातून र्जगवयाचा प्रयत्न 
करताना, त्यांनी सतत त्यांच्या घरांसाठी आणण 
र्जवळच्या शहरी भागात ववक्रीसाठी इंिन लाकूड 
गोळा करणे आवश्यक आहे. ते कष्िाने आपलया 
गुरांसाठी चारा गोळा करतात. स्वच्छ पावयाच्या 
स्त्रोतापयतं पोहोचवयासाठी त्यांना ककत्येक 

ककलोमीिर अंतर पार करावे लागते. आणण शेविी 
पीक कचरा ककंवा उर्जेच्या इतर अकायधक्षम 
स्त्रोतांवर िूरयुवत अस्वस्थ वातावरणात र्जेवण 
मशर्जवावे. हे सवध टदवसातील 10 ते 12 तास 
अत्यंत मेहनतीसाठी, वषाधचा प्रत्येक टदवस घेऊ 
शकतात. अशा प्रकारे ग्रामीण समुदायाच्या 
पयाधवरण संसािनांवर कोणाचे तनयंत्रण असावे हा 
प्रश्न आहे. ददैुवाने हे पुरुषच आहेत ज्यांनी 
खेडेगावांचे आणण तेथील संसािनांचे व्यवस्थापन 
करवयात तनणाधयक भूममका बर्जावली आहे, तर 
स्थातनक ण्स्त्रया असाव्यात ज्यांचे र्जीवन नैसधगधक 
संसािनांच्या वापर आणण संविधन पद्ितीशी 
खोलवर र्जोडलेले आहे, र्जे स्थातनक पातळीवर 
तनणधय घेणारे असावेत. सुदैवाने ण्स्त्रयांना त्यांच्या 
ववकासासाठी आणण त्यांच्या क्षेत्रासाठी अधिक 
चांगली संिी टदली गेली नाही. ज्या मुलींच्या 
मशक्षणाकडे नेहमी कुिंुबातील मुलांपेक्षा कमी लक्ष 
टदले र्जाते त्यांच्याकडे लक्ष न टदलयाने याची 
सुरुवात होते. र्जोपयतं समार्ज केवळ पुरुषांच्या 
दृष्िीकोनातून पुरुष प्रिान समार्जाने ववकासाचे 
तनयोर्जन करू शकत नाही हे पाहवयास सुरुवात 
केली नाही तोपयंत आपण मटहला आणण त्यांच्या 
मुलांसाठी चांगले राहणीमान तनमाधण करू शकू 
का? 

 

र्जंगलार्जवळ राहणार्या आणण परंपरेने ण्स्त्रयांना 
नैसधगधक संसािनांच्या संकलनात पुरुषांपेक्षा मोठी 
भूममका बर्जावणार्या समुदायामंध्ये ण्स्त्रया आणण 
पुरुषांमिील मोठा भदे टदसून येतो. ण्स्त्रया पाणी 
आणतात, इंिन लाकूड, फळे, औषिी उत्पादने 
इत्यादी गोळा करतात. मटहला आणण पुरुषांच्या 
आयुष्यातील या ववषमतेमुळे मुलींसाठी मशक्षण 
आणण आरोग्य सेवेमध्ये कमी प्रवेश झाला आहे. 
 

याचा नैसधगधक संसािनांच्या वापराच्या दरावर 
आणण त्याच्या संविधनावर खोल पररणाम होतो. 
संसािनांशी र्जवळून र्जोडलेलया ग्रामीण ण्स्त्रया, 
नैसधगधक स्त्रोतांच्या संरक्षणाचे मूलय पुरुषांपेक्षा 
अधिक खोलवर कौतुक करतात. अशाप्रकारे 
धचपको सारख्या अनेक पयाधवरणीय चळवळींना 



 

 

महात्मा गांिीचंे तत्त्वज्ान हे अस ेमानवयावर आिाररत 
होते की मनुष्य इतर प्रकारच्या र्जीवनाचा स्वामी 
नाही. गांिीचंा असा ववश्वास होता की मानव हे 
'खालच्या प्रावयांच्या राज्याच ेववश्वस्त' होत े

 

पुरुषांऐवर्जी स्थातनक मटहला अधिक समधथधत 
आहेत. 
 

 
6.5.5 Preserving resources for future 

generations: भावी वपढीसाठी स्रोतांचे 
ितन करताना 

 

आपण आपलया भावी वपढयांसाठी काहीही न ठेवता 
र्जगातील सवध संसािने वापरू शकतो का? र्जेव्हा 
आपण संसािनांचा अखंड वापर करतो तेव्हा या 
नैततक समस्येचा ववचार केला पाटहर्जे. र्जर आपण 
र्जीवाश्म इंिनांमिून संसािने आणण उर्जेचा 
अततवापर केला आणण त्याचा गैरवापर केला तर 
आपलया भावी वपढयांना र्जगणे अधिक कठीण 
वािेल. र्जैव स्त्रोतांशी र्जोडलेलया प्रर्जाती आणण 
नैसधगधक अबाधित इकोमसस्िम र्जतन करणे ही एक 
गंभीर धचतंा आहे, र्जी भावी वपढीच्या वापरासाठी 
संरक्षक्षत केली गेली पाटहर्जे. आमच्या वपढीकडे 
र्जगाच्या संसािनांचे स्वाममत्व नाही र्जे आम्ही 
त्यांच्याशी करू शकतो. र्जसे आपलया पूवधर्जांनी 
आपलयासाठी संसािने सोडली आहेत, त्याचप्रमाणे 
आपलया भावी वपढीसाठी त्यांना मागे ठेवणे हे 
आपले कतधव्य आहे. या न र्जन्मलेलया लोकांना या 
संसािनांवर हवक आहे. आम्ही फवत ववश्वस्त 
म्हणून ववश्व िारण करतो र्जेणेकरून भावी 
वपढयाही र्जगू शकतील. 
 

आमच्या सध्याच्या ववकास िोरणांमुळे भववष्यातील 
न र्जन्मलेलया वपढयांच्या गरर्जांचा ववचार न करता 
पयाधवरणीय संसािनांचा आमच्या वतधमान वपढीकडून 
अततवापर आणण गैरवापर होत आहे. आम्हाला गरर्ज 
आहे 
 कौतुक आहे की पुढच्या वपढीला आणण नंतर 
येणार्यांनाही पथृ्वीच्या नैसधगधक संसािनांवर हवक 
आहे. ते आर्ज आपलया हवकांचा वापर 
करवयासाठी नसलयामुळे, भावी वपढयांच्या गरर्जाचंी 
कदर करवयाची आमच्या वपढीची र्जबाबदारी आहे. 
पथृ्वीच्या संसािनांचा वापर करवयाचा त्यांचा दावा 
नष्ि करवयाचा आम्हाला अधिकार नाही फवत 
त्यांच्या आिी र्जन्माच्या अपघातामुळे. ववकास 

िोरणांनी टिकाऊ पातळीकडे पाटहले नाही ज्यावर 
आपण संसािनांचा वापर करू शकतो र्जेणेकरून 
भावी वपढयांचे हवक सुरक्षक्षत राहतील. आम्हाला 
पथृ्वी टदलेली नाही र्जेणेकरून आम्ही त्याचे स्रोत 
वापरू शकू. हे आम्हाला ववश्वासात ठेववयासाठी 
टदले गेले आहे र्जेणेकरून भावी वपढयांना पथृ्वीच्या 
संसािनांचा त्यांचा योग्य वािा टदला र्जाईल. 
 
 
 
 

6.5.6 The rights of animals: प्राण्यांचे 
अचधकार 

 

मनुष्य, एकच प्रर्जाती, पथृ्वीच्या संसािनांचा वापर 
आणण गंभीरपणे शोषण करू शकते र्जी आपण 
को्यविी वनस्पती आणण प्राणी प्रर्जातींमध्ये 
सामातयक करतो? आपलया र्जगात ववववि प्रकारचे 
सर्जीव प्राणी आहेत. आपलयासोबत पथृ्वी सामातयक 
करणार्या वनस्पती आणण प्रावयांनाही र्जगवयाचा 
आणण आपलया पथृ्वीची संसािने आणण राहवयाची 
र्जागा सामातयक करवयाचा अधिकार आहे. नामशेष 
होवयाच्या टदशेने उत्क्रांत होवयासाठी लाखो वष े
लागलेलया प्रर्जातींना ढकलवयाचा आम्हाला अधिकार 
नाही. वन्य आणण पाळीव प्रावयांना केवळ 
र्जगवयाचा अधिकार नाही तर सन्माननीय 
अण्स्तत्वाचा अधिकार आहे. एखाद्या प्रावयावरील 
कू्ररता नैततकदृष््या कू्ररतेपेक्षा दसुयाध मनुष्यापेक्षा 
वेगळी नाही. 
 

पथृ्वीवरील र्जीवनातील चाकातील मानव हा एक 
छोिा कोग आहे. आपण वारंवार ववसरतो की 
मनुष्याने तनसगाधचे आणण इतर प्रर्जातींचे शोषण 
करायला मशकले आहे र्जे आपण न्याय्यपणे वापरू 
शकतो. 
 

 



 

 

 
 

    केस स्िडी 
 

धचपको आंदोलन 
 

सुमारे ३०० वषांपूवी, रार्जस्थानातील एका शासकाने 
चुना तयार करवयासाठी आपलया राज्यात ‘खेर्जरी’ 
झाडे तोडवयाचा तनणधय घेतला. बबष्णोई स्त्री, अमतृा 
देवी यांच्या नेततृ्वाखालील स्थातनक मटहलांनी 
झाडांना धचकिून ठेवून झाडांची कत्तल रोखली 
ज्याने ते अपुरे संसािनांचा आिार बनवले ज्यावर 
ते ववलंबबत होते. मटहलांची तनदधयपणे हत्या केली 
गेली. असे म्हिले र्जाते की राज्यकत्याधला नंतर 
त्याची चूक कळली. तथावप, ही कथा आठवली गेली 
आणण 1970 च्या दशकात पुन्हा ण्र्जवंत झाली 
र्जेव्हा टहमालयातील लाकडासाठी गंभीर झाड 
तोडलयाने स्थातनक मटहलांना, सुंदरलालर्जी बहुगुणा 
आणण चंडी प्रसाद भि यांच्यासारख्या लोकांच्या 
पाटठंब्याने, लाकडाच्या ठेकेदारांकडून र्जंगलतोड 
रोखवयासाठी लोकांच्या चळवळीचे नेततृ्व केले. 
त्यांनी त्यांच्या चळवळीला 'धचपको' चळवळ असे 
संबोिले ज्या दरम्यान मटहलांनी त्यांच्या झाडांना 
धचकिून आपला र्जीव टदला होता. तीन शतकांपूवी 
रार्जस्थानमध्ये 300 बबश्नोई मटहलांनी घेतलेलया 
चळवळीने हे आंदोलन केले. 
 

धचपको ही एक चळवळ आहे र्जी प्रामुख्याने 
उत्तराखंड आणण गढवालच्या िेकडयांमध्ये स्थातनक 
मटहलांनी सुरू केली. 

 
 

 
 
 
 
 
 

व्यावसातयक इमारती लाकूड उत्खननामुळे त्यांचे 
इंिन व चारा संसािने त्यांच्या वसाहतींच्या 
आसपासच्या 'संसािन वापर क्षेत्रा'पासून दरू गेली 
आहेत हे त्यांना केवळ समर्जले नाही, परंतु यामुळे 
गंभीर पूर आणण मौलयवान माती नष्ि झाली आहे. 

 

धचपको कायधकत्यांनी टहमालय ओलांडून र्जंगलतोडीला 
ववरोि करत लांब पद्ययात्रा काढली आहे. चळवळ 
अत्यंत यशस्वी झाली आहे आणण मुख्यत्वे 
स्थातनक मटहला गिांना सशवत बनवून समधथधत 
केले गेले आहे र्जे र्जंगलांच्या किाईमुळे समार्जाचा 
सवाधत गंभीरपणे प्रभाववत भाग आहेत. चळवळीने 
र्जगाला हे मसद्ि केले आहे की डोंगरातील र्जंगले 
ही स्थातनक लोकांच्या अण्स्तत्वासाठी आवश्यक 
असलेलया स्थातनक उत्पादनांच्या दृष्िीने अफाि 
मूलयाच्या स्थातनक समुदायांची र्जीवन समथधन 
प्रणाली आहेत आणण र्जंगलाची संख्या कमी आहे 
परंतु त्याहून अधिक महत्त्वपूणध पयाधवरणीय सेवा 
र्जसे की माती संविधन आणण संपूणध प्रदेशाच्या 
नैसधगधक र्जल व्यवस्थेची देखभाल. 

 

 
  



 

 

6.5.7 The ethical basis of environment education and awareness: 

पयाावरण लशक्षणाचा नैनतक आधार आणण िागतृी 
 

कदाधचत सवाधत महत्वाची धचतंा ही एक नीतत तनमाधण करवयाशी संबंधित आहे र्जी समार्जात शाश्वत 
र्जीवनशैलीला समथधन देईल, हे आपलयाला पयाधवरण मशक्षणाची गरर्ज आणते. आपलया देशाच्या मानद 
सवोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारे आदेश टदले आहेत की शाळा आणण महाववद्यालयीन स्तरावरील प्रत्येक 
तरुण व्यवतीला पयाधवरणववषयक अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करावा. हे केवळ पयाधवरणीय समस्यांववषयी 
र्जागरूकता तनमाधण करवयासाठी नाही तर पयाधवरण समथधक कृती घडवून आणवयासाठी आहे. पयाधवरणाच्या 
नैततक समस्यांना घरी आणू शकणार्या ववववि सािनांपैकी कोणताही उपाय तनसगाधतील वास्तववक 
र्जीवनातील अनुभवाइतका शण्वतशाली नाही. तनसगाधवर प्रमे तनमाधण करणे मर्जबूत पयाधवरणीय कृती घडवून 
आणते. शालेय आणण महाववद्यालयीन स्तरावरील आपलया सध्याच्या शैक्षणणक प्रकक्रयांना हे घडवून 
आणवयासाठी पुनरधचना केली र्जात आहे. 
 
 
 

एक संसािन म्हणून तनसगाधचे मूलयमापन करणे: हे 
आवश्यक आहे की पयाधवरणववषयक धचतंेवर 
आिाररत मूलय प्रणाली ही ववचारसरणीचा एक भाग 
बनते की आपण आपलया देशाचे आणण आपलया 
पथृ्वीचे र्जबाबदार नागररक म्हणून आपलया 
स्वतःच्या दैनंटदन र्जीवनात आणणे आवश्यक आहे. 
आपलया पूवधर्जांसाठी, तनसगाधला आईसारखे मानल े
गेले. हे मूलतः ववसरले गेले आहे- दहा. प्राचीन 
भारतात र्जंगले पववत्र मानली र्जात होती. आम्हाला 
आता माटहत आहे की र्जंगले आपली हवा स्वच्छ 
करतात आणण कोरडया हंगामात पाणी ठेव ू
शकणार्या स्पंर्जसारखे काम करतात. टहदं ू
िमधग्रंथांमध्ये, बौद्ि तत्त्वज्ानात आणण ववशेषतः 
र्जैन िमाधमध्ये, पथृ्वीवरील प्रत्येक प्रर्जातीला 
र्जीवनाच्या योर्जनेत स्थान आहे असे मानले र्जाते. 
 

 

तनसगाधतील मशक्षण - शांतततनकेतन मॉडेल 
 

रवींद्रनाथ िागोरांनी शांतीतनकेतनची स्थापना केली आणण 
पयाधवरणावर आिाररत तत्त्वज्ान मशकवले. िागोरांच्या 
मशक्षणाच्या तत्त्वज्ानाने मनुष्य आणण त्यांचे पयाधवरण यांच्यात 
सुसंवाद सािवयाच्या गररे्जवर लक्ष कें टद्रत केले. हे साध्य 
करवयासाठी तो तरुणांना तनसगाधसमोर आणवयावर अवलंबून 
होता. हे आपलया मुळांकडे परत गेल ेरे्जथे प्राचीन भारतात, दगुधम 
रं्जगलांमध्ये मशक्षण कें दे्र स्थापन केली गेली. िागोरांनी या 
संकलपनांना संगीत, नतृ्य, नािक आणण कववतेच्या माध्यमातून 
तनसगाधच्या उत्सवांशी र्जोडले. शांतीतनकेतनमध्ये प्रत्येक 
हंगामासाठी उत्सव आणण औपचाररक वकृ्षारोपण होते. त्यांनी १ 
8 २ in मध्ये वकृ्ष रोपण सुरू केले. खरेतर शांतततनकेतन मध्ये 
रे्ज काही सुरू केले गलेे होते ते आता पयाधवरण मशक्षण आणण 
शाश्वत र्जगवयाचा मागध म्हणून स्वीकारले गेले आहे आणण 
मूलत: तनसगध संरक्षक्षत करवयावर आिाररत आहे. 

 



 

 

 

 
6.5.8 The conservation ethic and 
traditional value systems of India 

भारतातील संवधान नैनतकता आणण 
पारंपाररक मूल्य प्रणाली 

 

प्राचीन भारतीय परंपरेत लोक नेहमी पवधत, नद्या, 
र्जंगले, झाडे आणण अनेक प्रावयांना महत्त्व देतात. 
अशाप्रकारे तनसगाधचा बराचसा आदर आणण संरक्षण 
केले गेले. र्जंगले टहदं ु िमाधत तसेच आटदवासी 
संस्कृतींमध्ये वन देवता आणण देवतांच्या नावांशी 
संबंधित आहेत. 'वकृ्ष' देवी ववमशष्ि वनस्पती 
प्रर्जातींशी संबंधित आहेत. कफकस रेमलण्र्जओसा, 
पीपलचे झाड आदरणीय आहे आणण अशा प्रकारे तो 
कापला र्जाऊ शकत नाही. महाराष्रासारख्या काही 
प्रदेशातील विवकृ्षाला वषाधतून एकदा सन्मानाचे 
प्रतीक म्हणून त्याच्याभोवती िागा बांिून त्याची 
पूर्जा केली र्जाते. तुळशीचे रोप प्रत्येक घराबाहेर 
दारावर उगवल ेर्जाते. 
 

र्जंगलाचे तुकडे अनेक भारतीय संस्कृतींमध्ये 
ववशेषतः आटदवासी भागात देवतेला समवपधत केल े
गेले आहेत. हे पारंपाररकपणे संरक्षक्षत वन पॅच 
अबाधित वनस्पतींचे खरे स्वरूप दशधवतात आणण 
स्थातनक वनस्पतींच्या प्रर्जाती मोठ्या संख्येने 
आहेत कारण त्यांचे शोषण स्थातनक भावनांद्वारे 
तनयंबत्रत केले गेले आहे. 
 

झाडांच्या काही प्रर्जातींचे संरक्षण केले गेले आहे 
कारण ते त्यांच्या फळ ककंवा फुलांसाठी मोलाचे 
आहेत. लाकडाची कमतरता असतानाही आंब्याचे 
झाड बहुतेक शेतांमध्ये त्याच्या फळांसाठी 
संरक्षक्षत आहे. मोहुआ वकृ्ष (मिुका इंडडका) 
आटदवासी लोकांद्वारे संरक्षक्षत आहे कारण ते 
खाद्यतेल फुल,े त्याच्या बबयांपासून तेल पुरवते 
आणण एक शण्वतशाली अलकोहोल बनववयासाठी 
वापरले र्जाते. अनेक औषिी वनस्पती, झुडुपे 
आणण औषिी वनस्पती भारतीय औषिांमध्ये 
वापरलया गेलया आहेत ज्या एकेकाळी र्जंगलात 
भरपूर प्रमाणात उपलब्ि होत्या. हे आता 

झपा्याने नाहीसे होत आहेत. प्रावयांच्या अनेक 
प्रर्जाती 'वाहन' ककंवा ववववि देवांचे वाहन म्हणून 
पूर्जलया र्जातात ज्यावर ते ि्मांडातून प्रवास 
करतात असे म्हिले र्जाते. 
 

भारतीय पौराणणक कथांमध्ये हत्ती गणेशाशी 
संबंधित आहे. हत्तीचे डोके असलेले गणेश देखील 
उंदीरशी र्जोडलेले आहे. ववष्णूचा गरुडाशी संबंि 
आहे. रामाचा संबंि माकडांशी आहे. पौराणणक 
कथांमध्ये, वानर देवता हनुमानाने प्रस्तुत केले 
आहे लंकेच्या प्रवासादरम्यान रामाला अमलूय मदत 

केले आहे. सूयधदेव- सूयध, घोडयावर स्वार होतो 
आणण त्याच्याकडे एक उत्कृष्ि रथ आहे ज्यावर 
तो आकाशातून कफरतो. मसहं दगुाध आणण काळवीि 
चंद्राच्या देवीशी र्जोडलेला आहे. गाय कृष्णाशी 
संबंधित आहे. ववष्णूच्या अवतारांचे प्रतततनधित्व 
ववववि प्रावयांच्या रूपात केले गेल े आहे ज्यात 
क्रमशः मासे, कासव, एक डुवकर आणण एक बौना 
आणण अिाध मनुष्य अिाध मसहं यांचा समावेश 
आहे. 
 

िाममधक महत्त्व देवयात आलेलया ववववि 
वनस्पतींच्या संबंिांमध्ये लक्ष्मी आणण ववष्णूशी 
र्जोडलेलया तुळशीचा समावेश आहे. तुळशीचे झाड 
स्वतःच्या पूवधर्जांच्या पूर्जेशी देखील र्जोडलेले आहे. 
पीपल वकृ्ष असे म्हणतात की ज्याच्या अंतगधत 
बुद्िाने ज्ान प्राप्त केले. हे ववष्णू आणण कृष्णाशी 
देखील संबंधित आहे. लक्ष्मी देवीशी अमलकी, 
आंबा आणण तुळशीच्या झुडपासह अनेक झाडे 
र्जोडलेली आहेत. 

 

 



 

 

 
6.6 CLIMATE CHANGE, GLOBAL 

WARMING, ACID RAIN, OZONE 

LAYER DEPLETION, NUCLEAR 

ACCIDENTS AND HOLOCAUST 

 

6.6.1 Climate change: हवामान बदल 

 

अमलकडच्या दशकात अनेक प्रदेशांमध्ये सरासरी 
तापमान वाढत आहे. र्जागततक सरासरी 
पषृ्ठभागाचे तापमान गलेया शतकात 0.6 ° + 0.2 
° C ने वाढले आहे. र्जागततक स्तरावर, 1998 हे 
सवाधत उबदार वषध होते आणण 1990 चे दशक 
सवाधत उबदार दशक होते. अनेक देशांमध्ये 
पर्जधन्यमानात वाढ झाली आहे, ववशेषत: मध्य ते 
उच्च अक्षांशांमध्ये असलेलया देशांमध्ये. 
आमशया आणण आकिकेच्या काही भागांमध्ये, 

अलीकडील दशकात दषु्काळाची वारंवारता आणण 
तीव्रता वाढलयाचे टदसून आले आहे. एल तननोचे 
भाग, र्जे प्रचंड वादळ तनमाधण करतात, ते मागील 
100 वषांच्या तुलनेत 1970 च्या मध्यापासून 
अधिक वारंवार, सतत आणण तीव्र होते. ही सवध 
धचन्हे आहेत की पथृ्वी आर्जारी आहे. त्याचे 
हवामान बदलत आहे, ज्यामुळे मानवर्जातीला 
र्जगणे अधिक कठीण झाले आहे. मानवी 
कक्रयाकलापांमुळे तनमाधण झालेलया असंतुलनामुळे 
पथृ्वी स्वतःमध्ये संतुलन राखवयाची क्षमता 
गमावत आहे 

 

भववष्यातील हवामान बदलाचे अंदार्ज संगणक 
आिाररत र्जागततक हवामान मॉडेलद्वारे केलेलया 
प्रयोगांच्या मामलकेतून घेतले गेले आहेत. 
भववष्यातील लोकसंख्या वाढ आणण उर्जाध 
वापरासारख्या पैलूंच्या अंदार्जावर हे काम केल े
र्जाते. हवामान बदलावरील आंतरसरकारी 
पॅनेलच्या हवामानशास्त्रज्ांनी (आयपीसीसी) या 
शतकाच्या कालाविीत हवामानातील बदलांचा 
अंदार्ज लाववयासाठी अनेक प्रयोगांच्या पररणामांचे 
पुनरावलोकन केले आहे. या अभ्यासानुसार अस े
टदसून आले आहे की नर्जीकच्या भववष्यात, 

र्जागततक सरासरी पषृ्ठभागाचे तापमान 1.4 by 

ते 5.8 ° C पयतं वाढेल. र्जममनीच्या क्षेत्रामध्ये 

आणण उच्च अक्षांशांवर तापमानवाढ सवाधत र्जास्त 
असेल. तापमानवाढीचा अनुमातनत दर गेलया 
१०,००० वषांच्या तुलनेत र्जास्त आहे. 
हवामानाच्या तीव्रतेची वारंवारता वाढवयाची 
शवयता आहे ज्यामुळे पूर ककंवा दषु्काळ येऊ 
शकतो. थंडीचे प्रमाण कमी असेल पण 
उष्णतेच्या लािा र्जास्त असतील. एल तननोची 
वारंवारता आणण तीव्रता वाढवयाची शवयता आहे. 
र्जागततक सरासरी समुद्र पातळी 2100 पयतं 9 
ते 88 सेंिीमीिरने वाढवयाचा अंदार्ज आहे. 
र्जगातील तनम्म्याहून अधिक लोकसंख्या आता 
समुद्राच्या 60 ककमीच्या आत राहते. ममठाच्या 
पावयाच्या प्रवेशामुळे आणण वाढत्या समुद्रामुळे 
त्यांच्यावर गंभीर पररणाम होवयाची शवयता 
आहे. इण्र्जप्तमिील नाईल डेलिा, बांगलादेशातील 
गंगा-ि्मपुत्र डेलिा आणण माशधल बेिे आणण 
मालदीवसह अनेक लहान बेिे, (डब्लयूएचओ, 

2001) हे सवाधत असुरक्षक्षत क्षते्र आहेत. 
 

दषु्काळ आणण पूर यांसारख्या हवामानाच्या 
अततरेकामुळे मानवी समार्ज गंभीरपणे प्रभाववत 
होईल. बदलत्या हवामानामुळे या िोकाची 
वारंवारता आणण/ककंवा तीव्रतेमध्ये बदल घडतील. 
मानवी आरोग्यासाठी ही एक मोठी धचतंा आहे. 
मोठ्या प्रमाणात सावधर्जतनक आरोग्य सुरक्षक्षत 
वपवयाचे पाणी, पुरेसे अन्न, सुरक्षक्षत तनवारा आणण 
चांगलया सामाण्र्जक पररण्स्थतीवर अवलंबून 
असते. हे सवध घिक हवामान बदलामुळे प्रभाववत 
आहेत. ताज्या पावयाच्या पुरवठ्यावर गंभीर 
पररणाम होऊ शकतो, दषु्काळ तसेच पूर या 
दरम्यान वपवयासाठी आणण िुवयासाठी स्वच्छ 
पावयाची उपलब्िता कमी करते. पाणी दवूषत 
होऊ शकते आणण सांडपाणी व्यवस्था खराब होऊ 
शकते. अततसार रोगांसारख्या संसगधर्जन्य रोग 
पसरवयाचा िोका वाढेल. कीिक आणण वनस्पती 
ककंवा प्राणी रोगांच्या वाढीद्वारे थेि आणण 
अप्रत्यक्षपणे असुरक्षक्षत प्रदेशामंध्ये अन्न उत्पादन 
गंभीरपणे कमी केल े र्जाईल. अन्न उत्पादनात 
स्थातनक पातळीवर घि झालयाने उपासमार 



 

 

घटनेचा अभ्यास 

 
 

प्रवाळ खडकांचे नुकसान, पॅमसकफक 
 

पॅमसकफकमध्ये 1997 मध्ये एल तननोमुळे तनयतकामलक 
तापमानवाढीच्या तीव्रतेमुळे आतापयतं ज्ात कोरलमध्ये 
सवाधत गंभीर मतृ्यू झाला. असा अंदार्ज आहे की पथृ्वीवरील 
सुमारे 10% कोरल रीफ मतृ आहेत, आणखी 30% गंभीरपण े
प्रभाववत झाल ेआहेत आणण आणखी 30% शे्रणीबद्ि आहेत. 
 

ऑस्रेमलयातील ग्लोबल कोरल रीफ मॉतनिररगं नेिवकध  
िाऊनसववलेने अंदार्ज व्यवत केला आहे की 2050 पयतं सवध 
रीफ मतृ होतील. 
 

 

युनायिेड ककंगडममध्ये फुलपाखराची लोकसंख्या 
 

ग्लोबल वॉममगंमुळे बििनमध्ये फुलपाखरांचे लवकर आगमन 
होत आहे. शास्त्रज्ांचे म्हणण े आहे की गेलया दोन 
दशकांमध्ये आता फुलपाखरे दरवषी खपू आिी टदसू शकतात. 
रेड एडममरलसारखे काही, 1970 च्या दशकाच्या मध्याच्या 
तुलनेत आता एक मटहना आिी टदसू शकतात. इतर, र्जस े
मोर आणण नाररगंी टिप पूवीपेक्षा 15 ते 25 टदवस आिी 
टदसतात. भववष्यात तापमानात वाढ झालयास या 
फुलपाखरांवर हातनकारक पररणाम होवयाची शवयता आहे. 
काही फुलपाखरे ज्यांना थंड तापमानाची आवश्यकता असत े
त्यांना त्रास होऊ शकतो. 

 

आणण कुपोषणामुळे दीघधकालीन आरोग्यावर 
पररणाम होईल, ववशेषत: मुलांसाठी. अन्न आणण 
पावयाचे अलपवयीन असुरक्षक्षत प्रदेशांमध्ये संघषध 
होऊ शकतात, सावधर्जतनक आरोग्यावर गंभीर 
पररणाम होऊ शकतात. मानवी आरोग्यावर 
हवामान बदलाशी संबंधित पररणाम मोठ्या 
संख्येने लोक ववस्थावपत होऊ शकतात, 

पयाधवरणीय तनवाधमसत तनमाधण करू शकतात 
आणण पुढील आरोग्य समस्या तनमाधण करू 
शकतात. 
 

हवामानातील बदलामुळे वेविर प्रर्जाती (उदा. 
डास) च्या ववतरणावर पररणाम होऊ शकतो 
ज्यामुळे मलेररया आणण फायलेररयासारख्या 
रोगाचा प्रसार वाढेल ज्यामध्ये सावधर्जतनक 
आरोग्य पायाभूत सुवविांचा अभाव आहे. 
डासांद्वारे (डेंग्यू, वपवळा ताप) आणण टिवस 
(लाइम रोग, टिक-बोनध एन्सेफलायिीस) द्वारे 
प्रसाररत होणार्या अनेक रोगांचे हंगामी प्रसार 
आणण ववतरण हवामान बदलामुळे पसरू शकते. 

 

 

 

 



 

 

काही वषांपूवी हवामानशास्त्रज्ांनी मोर्जलयापेक्षा ग्लोबल 
वॉममगं वेगाने वगे घेत आहे. 1995 मध्ये, हवामान 
बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेलने अंदार्ज वतधवला की, सध्याचा 
रेंड चाल ूराटहलयास 21 व्या शतकात र्जागततक तापमानवाढ 
3.5 त े10 अंश सेंिीग्रेडने वाढेल. आता अस ेमानले र्जात ेकी 
हे बरेच मोठे असू शकते. यामुळे केवळ तापमानात बदल 
होणार नाही तर पावसाच्या प्रमाणातही बदल होईल. भारताला 
पावसामध्ये मोठ्या प्रमाणात चढउतार टदस ूशकतात ज्यामुळे 
पूर आणण दषु्काळ येऊ शकतो. 

 

  Global warming: िागनतक तापमानवाढ 

 

पथृ्वीवर पोहोचणारी सौर ऊर्जाध सुमारे 75% 
पथृ्वीच्या पषृ्ठभागावर शोषली र्जाते ज्यामुळे 
त्याचे तापमान वाढते. उवधररत उष्णता 
वातावरणात परत येते. काही उष्णता हररतगहृ 
वायंूनी अडकली आहे, मुख्यतः काबधन डाय 
ऑवसाईड. ववववि मानवी कक्रयाकलापांद्वारे 
काबधन डाय ऑवसाईड बाहेर पडत असलयाने ते 
वेगाने वाढत आहे. यामुळे र्जागततक 
तापमानवाढ होत आहे. 
 

पषृ्ठभागाचे सरासरी तापमान सुमारे 15 ° से. 
हररतगहृ प्रभावाच्या अनुपण्स्थतीत हे अंदार्जे 
33 ° C र्जास्त आहे. अशा वायंूमशवाय पथृ्वीचे 
बहुतेक पषृ्ठभाग -18 डडग्री सेण्लसयसच्या 
सरासरी हवेच्या तापमानाने गोठवले र्जाईल. 
 

औद्योधगकरण आणण लोकसंख्या वाढीच्या 
गेलया काही दशकांमिील मानवी कक्रयाकलापांनी 
वातावरण इतके प्रदवूषत केले आहे की त्याचा 
हवामानावर गंभीर पररणाम होऊ लागला आहे. 
पूवध-औद्योधगक काळापासून वातावरणातील 
काबधन डाय ऑवसाईड 31% ने वाढल े आहे, 

ज्यामुळे कमी उष्णतेमध्ये अधिक उष्णता 
अडकली आहे. 

काबधन डाय ऑवसाईडची पातळी अर्जूनही वाढत 
असलयाचे दाखवणारे पुरावे आहेत. अनेक देशांनी 
संयुवत राष्रांच्या हवामान बदलाच्या 
अधिवेशनाअंतगधत हररतगहृ वायू कमी 
करवयासाठी एका अधिवेशनावर स्वाक्षरी केली 
आहे. हवामानातील महत्त्वपूणध बदल आणण 
समुद्राच्या पातळीतील वाढ रोखवयासाठी सध्याचे 
आंतरराष्रीय करार अद्याप प्रभावी नाहीत. 

 

 

6.6.3 Acid rain: आम्ल पिान्य 

 

र्जेव्हा कोळसा, तेल आणण नैसधगधक वायू यासारखे 
र्जीवाश्म इंिन र्जाळले र्जातात, तेव्हा सलफर 
डायऑवसाइड आणण नायरोर्जन ऑवसाईड सारखी 
रसायने तयार होतात. ही रसायने पावयातील 
आणण इतर रसायनांसह अमभकक्रया करून 
सलफ्यूररक आम्ल, नायटरक आम्ल आणण इतर 
हातनकारक प्रदषूक र्जसे सलफेि आणण नायरेि 
तयार करतात. हे आम्ल प्रदषूक वातावरणात 
वरच्या टदशेने पसरतात आणण हवेच्या प्रवाहांनी 
वाहून र्जातात, शेविी अम्ल पाऊस, िुके ककंवा 

बफाधच्या स्वरूपात र्जममनीवर परत येतात. आम्ल 
पावसाच्या संक्षारक स्वरूपामुळे पयाधवरणाची 
अनेक प्रकारची हानी होते. Acमसड प्रदषूक कोरडे 
कण आणण वायू म्हणून देखील उद्भवतात, र्जे 
पावसामुळे र्जममनीतून िुतलयावर, पावसामध्ये 
आम्ल भर घालतात ज्यामुळे आम्ल डडपॉणझशन 
होते.  

 

आम्ल पावसामुळे होणारे नुकसान उत्तर अमेररका, 
युरोप, र्जपान, चीन आणण आग्नेय आमशयामध्ये 
व्यापक आहे. अमेररकेत कोळसा र्जळणारे वीर्ज 
प्रकलप सुमारे 70% सलफर डायऑवसाइडचे 



 

 

योगदान देतात. कॅनडामध्ये तेल शदु्िीकरण, िातू 
गळणे आणण इतर औद्योधगक उपक्रम सलफर 
डायऑवसाइड प्रदषूणाच्या 61% आहेत. मोिार 
वाहन तनकास िूर नायरोर्जन ऑवसाईडचे मुख्य 
स्त्रोत आहेत. आम्ल पावसामिील आम्ल त्यांच्या 
संपकाधत आलेलया कोणत्याही वस्तूवर रासायतनक 
प्रततकक्रया देतात. 
 

 

पररणाम: 
आम्ल पावसामुळे पयाधवरणाचे व्यापक नुकसान 
होते. 
 

1. आम्ल पाऊस झाडांना आवश्यक असलेलया 
र्जममनीतील पोषक द्रव्ये िुवून िाकतो. हे 
नैसधगधकररत्या उद्भवणारे ववषारी पदाथध र्जसे 
अॅलयुममतनयम आणण पारा ववरघळू शकते, त्यांना 
पाणी ककंवा वनस्पती प्रदवूषत करवयासाठी मुवत 
करते. 
 

2. आम्ल पाऊस अप्रत्यक्षपणे ज्या मातीत 
वाढतो त्या मातीतून पोषक तत्त्वे काढून 
वनस्पतींवर पररणाम करतो. पानांच्या मेणबंद 
लेपमध्ये तछदे्र तनमाधण करून झाडांवर अधिक थेि 
पररणाम होतो, ज्यामुळे झाडाच्या प्रकाश 
संश्लेषणावर पररणाम होणारे तपककरी मतृ डाग 
पडतात. अशी झाडे कीिकांचा प्रादभुाधव, दषु्काळ 
आणण थंडीला अधिक असुरक्षक्षत असतात. उच्च 
उंचीवर ऐिबार्ज आणण कफर र्जंगले सवाधधिक 
िोकादायक असलयाचे टदसते. आम्ल पावसामुळे 
र्जंगलांपेक्षा शेत वपकांवर कमी पररणाम होतो. 
 

3. नद्या, तलाव आणण ओलया भूमीपयतं 
पोहोचवयासाठी भूर्जल म्हणून पडणारा ककंवा 
वाहणारा आम्ल पाऊस यामळेु त्यातील पाणी 
आम्ल बनते. र्जलीय पयाधवरणातील वनस्पती 
आणण प्रावयांच्या र्जीवनावर याचा पररणाम होतो. 
 

4. आम्ल पावसाचा वन्यर्जीवांवर दरूगामी 
पररणाम होतो. एका प्रर्जातीवर ववपररत पररणाम 
करून, संपूणध अन्नसाखळी ववस्कळीत होते, शेविी 

संपूणध पयाधवरणाला िोका तनमाधण होतो. ववववि 
र्जलीय प्रर्जाती आम्लतेचे ववववि स्तर सहन करू 
शकतात. उदाहरणाथध, र्जेव्हा पावयाचा पीएच 6.0 
असतो तेव्हा वलॅम्स आणण मेफ्लीर्जचा मतृ्यू 
र्जास्त असतो, तर बेडूक र्जास्त आम्लयुवत पाणी 
सहन करू शकतात, र्जरी मेफ्लायच्या पुरवठा 
कमी झालयामुळे बेडकांची लोकसंख्या कमी होऊ 
शकते. र्जलीय र्जीवांवर अवलंबून असणारे र्जमीन 
प्राणी देखील प्रभाववत होतात. 
 

5. आम्ल पाऊस आणण कोरडया acidमसड र्जमा 
केलयाने इमारती, ऑिोमोबाईल आणण दगड ककंवा 
िातूपासून बनवलेलया इतर संरचनांना नुकसान 
होते. आम्ल मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणारे 
साटहत्य खराब करते आणण ऐततहामसक इमारती 
उद्ध्वस्त करते. उदाहरणाथध ग्रीसमिील पाथेनॉन 
आणण भारतातील तार्जमहाल आम्ल पावसामुळे 
प्रभाववत झाले आहेत. 
 

6. आम्ल पावसामुळे प्रदवूषत पषृ्ठभागाचे पाणी 
लोकांना थेि हानी पोहचवत नसले तरी, 
र्जममनीतून बाहेर पडलेले ववषारी पदाथध पाणी 
पुरवठा प्रदवूषत करू शकतात. या पावयात 
अडकलेले मासे मानवी वापरासाठी हातनकारक 
असू शकतात. आम्ल, हवेतील इतर रसायनांसह, 

शहरी िूर तनमाधण करते, ज्यामुळे श्वसनास त्रास 
होतो. 
 

उपाय: 
आम्ल पावसाची तनममधती थांबववयाचा सवोत्तम 
मागध म्हणर्जे वातावरणातील सलफर 
डायऑवसाइड आणण नायरोर्जन ऑवसाईडचे 
उत्सर्जधन कमी करणे. पॉवर प्लां्स, वाहने आणण 
उद्योगात र्जीवाश्म इंिनापासून कमी ऊर्जाध 
वापरून हे साध्य करता येते. स्वच्छ होणार्या 
इंिनावर ण्स्वच करणे हा देखील एक मागध आहे. 
उदाहरणाथध नैसधगधक वायूचा वापर र्जो 
कोळशापेक्षा स्वच्छ आहे, कमी सलफर सामग्री 
असलेला कोळसा वापरणे आणण अधिक कायधक्षम 
वाहने ववकमसत करणे. र्जर र्जीवाश्म इंिन र्जाळून 
प्रदषूके आिीच तयार झाली असतील, तर त्यांना 



 

 

उद्योगात िुराडे वापरून वातावरणात प्रवेश 
करवयापासून रोखता येईल. हे प्रदषूणकारी 
वायंूमध्ये पाणी आणण चुनखडीचे ममश्रण 
फवारतात, सलफर पुन्हा ममळवतात. 
 

उत्प्रेरक कन्व्हिधसधमध्ये, वायू िातूच्या लेवपत 
मवयांवर र्जातात र्जे हातनकारक रसायनांना कमी 

हातनकारक बनवतात. वातावरणावरील एवझॉस्ि 
फ्यूम्सचा प्रभाव कमी करवयासाठी हे कारमध्ये 
वापरले र्जातात. एकदा आम्ल पावसामुळे मातीवर 
पररणाम झाला की, चूणध चुनखडी मातीमध्ये 
ममसळता येते ज्याला मातीची अम्लता तिस्थ 
करवयासाठी मलममगं (liming) म्हणतात. 

 
 



 

 

 

6.6.4 Ozone layer depletion: ओझोन थर कमी होणे/ ओझोन थराचा ऱ्हास 

 

ऑण्वसर्जनवरील सूयधप्रकाशाच्या कृतीमुळे ओझोन तयार होतो. हे पथृ्वीच्या पषृ्ठभागावर 20 ते 50 ककमी 
वर एक थर बनवते. ही कक्रया वातावरणात नैसधगधकररत्या घडते, परंतु अत्यंत मंद असते. ओझोन एक 
अत्यंत ववषारी वायू आहे ज्यात तीव्र गंि आहे. हा ऑण्वसर्जनचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये प्रत्येक 
रेणूमध्ये तीन अणू असतात. हे र्जममनीच्या पातळीवर प्रदषूक मानले र्जाते आणण दमा आणण िाँकायटिस 
सारख्या श्वसनाचे आर्जार तनमाधण करून आरोग्यास िोका तनमाधण करते. यामुळे झाडांनाही हानी पोहचते 
आणण प्लाण्स्िक आणण रबर सारख्या ववमशष्ि साटहत्याचा र्हास होतो. वरच्या वातावरणातील ओझोन मात्र 
सवध र्जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे कारण ते सूयाधच्या हातनकारक अततनील ककरणेपासून पथृ्वीचे रक्षण 
करते. वरच्या वातावरणातील ओझोनचा थर सूयाधच्या अततनील ककरणे शोषून घेतो, ज्यामुळे तो पथृ्वीच्या 
पषृ्ठभागावर पोहोचू शकत नाही. 
 

वातावरणातील हा थर सूयाधपासून िोकादायक अततनील ककरणोत्सगाधपासून पथृ्वीवरील र्जीवनाचे रक्षण 
करतो. 1970  च्या दशकात शास्त्रज्ांनी शोिून काढले की वलोरोफ्लोरोकाबधन ककंवा सीएफसी नावाची 
रसायने, र्जी रेकिर्जरं्स आणण एरोसोल स्प्रे प्रोपेलें्स म्हणून वापरली र्जातात, ओझोनच्या थराला िोका 
तनमाधण करतात. सीएफसी रेणू स्रॅिोण्स्फयरपयतं पोहोचलयामशवाय अक्षरशः अववनाशी असतात, ण्र्जथे 
अततनील ककरणे त्यांना तोडतात वलोरीन अणू सोडवयासाठी. वलोरीन अणू ओझोन रेणंूसह प्रततकक्रया देतात 
र्जे ऑण्वसर्जन रेणंूमध्ये मोडतात, र्जे अततनील ककरणे शोषत नाहीत. 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, 

शास्त्रज्ांनी अंिाण्विधका वरील वातावरणातील ओझोन थर पातळ झालयाचे शोिले. ही घिना आता 
ऑस्रेमलयासह इतर टठकाणी शोिली र्जात आहे. र्जरी सीएफसीचा वापर कमी करवयात आला आहे आणण 
आता बहुतेक देशांमध्ये बंदी घातली गेली आहे, परंतु इतर रसायने आणण औद्योधगक संयुगे र्जस े की 
िोमाइन, हॅलोकाबधन आणण नायरस ऑवसाईडस खतांमिून देखील ओझोनच्या थरावर हलला करू शकतात. 
 

ओझोन थर नष्ि झालयामुळे त्वचेचा ककध रोग आणण मोतीबबदंचूी प्रकरणे वाढताना टदसतात. यामुळे काही 
वपकांचे नुकसान होते आणण प्लँकिनचे 21, त्यामुळे तनसगध अन्न साखळी आणण अन्न र्जाळे प्रभाववत 
होतात. यामुळे वनस्पतींमध्ये घि झालयामुळे काबधन डाय ऑवसाईडमध्ये वाढ होते. 
 

1987 मध्ये मॉण्न्रयल प्रोिोकॉलवर स्वाक्षरी करून, ओझोन थर संरक्षणासाठी एक करार, सीएफसीच्या 
वापरावर 2000 पयतं बंदी घालवयात येणार होती. 2000 नंतर, ओझोनचा थर सुमारे 50 वषेच्या 
कालाविीत हळूहळू पुनप्राधप्त होवयाची अपेक्षा आहे. 
 
 

6.6.5 Nuclear Accidents and Nuclear Holocaust: 

आजण्वक अपघात व आजण्वक युद्धिन्य जस्थती 
 

र्जीवाश्म इंिनांच्या तुलनेत स्वच्छ आणण स्वस्त असेल असे पयाधयी ऊर्जेचे स्त्रोत म्हणून अणुऊर्जाधचे 
संशोिन आणण शोि मनुष्याने लावले. आणण हे घडले असले तरी, अणुऊर्जेच्या फायद्यांसह त्याचे पडसादही 
आले. अणुऊर्जेच्या छो्या इततहासात असे अपघात झाले आहेत ज्यांनी कोणत्याही नैसधगधक आपत्तीला माग े
िाकले आहे ककंवा त्यांच्या प्रभावांमध्ये इतर ऊर्जाध स्त्रोत काढणे. एकाच अणु अपघातामुळे र्जीववतहानी, 
दीघधकालीन आर्जार आणण दीघध कालाविीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचा नाश होऊ शकतो. 



 

 

ककरणोत्सगीपणा आणण ककरणोत्सगी पररणाम यामुळे अनेक दशकांपयतं ककध रोग, अनुवांमशक ववकार आणण 
प्रभाववत भागात मतृ्यू होतो, त्यामुळे पुढील वपढयांसाठी सवध प्रकारच्या र्जीवनावर पररणाम होतो. 

. 

Nuclear holocaust: 

युद्िात अणुऊर्जेचा वापर मानव आणण पथृ्वीवर ववनाशकारी पररणाम झाला आहे. दसुर्या महायुद्िात 
टहरोमशमा आणण नागासाकीची घिना, इततहासातील युद्िात अणुऊर्जेचा एकमवे वापर, ही इततहासातील सवाधत 
वाईि आपत्तींपैकी एक आहे. 1945 मध्ये अमेररकेने र्जपानमध्ये टहरोमशमा आणण नागासाकी शहरांवर 
अणुबॉम्ब िाकले. या दोन अणुबॉम्बने हर्जारो लोकांना ठार केले, हर्जारो लोकांना र्जखमी केले आणण 
आर्जूबार्जूच्या मैलांसाठी सवधकाही उद्ध्वस्त केले. या अणुबॉम्बमिून होणार्या ककरणोत्सगाधचे पररणाम 
आर्जही प्रभाववत मुलांमध्ये आणण घिनेतून वाचलेलयांमध्ये ककध रोग आणण अनुवांमशक उत्पररवतधनाच्या 
स्वरूपात टदसू शकतात. 
 

 
6.7 WASTELAND RECLAMATION 

पडीक िलमनीचे पुरुज्िीवन 

 

झाडाच्या झाडाच्या नुकसानामुळे िूपातून माती नष्ि 
होत,े ज्यामुळे शेविी पडीक र्जमीन तयार होते. ही 
देशातील एक गंभीर समस्या आहे. मातीच्या 
नुकसानीमुळे आपलया देशातील मोठ्या प्रमाणात 
लागवडीयोग्य र्जमीन आिीच नष्ि झाली आहे. र्जर 
ती तपासली गेली नाही, तर उवधररत र्जममनीवर 
त्याचा पररणाम होईल. र्जोपयतं आपण आपलया 
'चांगलया' र्जममनीचे पुरेसे संरक्षण करत नाही, 
तोपयतं आपलयाला अन्निान्य, भाज्या, फळे, चारा 
आणण इंिन लाकडाची गंभीर कमतरता भासू शकते. 
म्हणूनच, मातीचे संविधन, सध्याच्या लागवडीयोग्य 
र्जममनीचे संरक्षण करणे आणण आिीच संपुष्िात 
आलेलया पडीक र्जममनीच्या आकडेवारीचा दावा 
करणे हे भववष्यातील तनयोर्जनाच्या प्रािान्य 
कायांमध्ये प्रमुख आहे. काही पडीक र्जमीन 
पुनप्राधप्ती कायधक्रम अयशस्वी ठरले आहेत कारण 
काही काळानंतर गैरव्यवस्थापनामुळे आणण 
अवैज्ातनक पद्ितींमुळे पुनप्राधप्ती केलयामुळे र्जमीन 
मूळ ण्स्थतीत परत आली. 
 

पडीक र्जमीन पुनप्राधप्ती पद्िती तनवडताना खचाधच्या 
घिकाकडे लक्ष टदले पाटहर्जे. पडीक र्जमीन पुनप्राधप्त 
करवयासाठी ववमशष्ि पद्ितीचा तनणधय घेवयापूवी हे 
ववचारात घेतले पाटहर्जे. पडीक र्जममनींच्या 
ववकासासाठी र्जबाबदार असलेलया पयाधवरणीय पैलू  

 

 
 
 
 
 

आणण मानवी प्रभावांचा योग्य अभ्यास केला 
पाटहर्जे. 
पडीक र्जममनीचे तीन प्रकारात वगीकरण करता 
येते: 
(1) सहर्ज परत ममळवता येवयार्जोगा, (2) काही 
अडचण सह परत घेवयार्जोगा, (3) अत्यंत अडचणीने 
परत घेवयायोग्य. 
 

सहर्ज पुनप्राधप्त करवयायोग्य पडीक र्जममनीचा 
शेतीसाठी वापर करता येतो. ज्यांना काही अडचणाने 
परत ममळवता येते त्यांचा उपयोग कृषी 
वनीकरणासाठी केला र्जाऊ शकतो. पुनप्राधप्त 
केलेलया पडीक र्जममनी 
अत्यंत अडचण सह वनीकरणासाठी ककंवा नैसधगधक 
पररसंस्था पुन्हा तयार करवयासाठी वापरली र्जाऊ 
शकते. 
 

शेती: वपकाची र्जमीन शेतीसाठी पुन्हा ममळवता येते 
मीठाचे प्रमाण कमी करून र्जे लीधचगं आणण 
फ्लमशगंद्वारे करता येते. अशा भागात वपके 
लाववयापूवी ण्र्जप्सम, युररया, पोिॅश आणण कंपोस्ि 
र्जोडले र्जातात. 
 

कृषी वनीकरण: यामध्ये अनेक उपयोगांसाठी र्जमीन 
िाकणे समाववष्ि आहे. ववमशष्ि क्षेत्रामध्ये र्जैववक 
उत्पादनाची एकाण्त्मक प्रणाली तयार करवयासाठी 



 

 

झाडे आणण वपके आंतर- आणण /ककंवा 
लागवडीखाली ठेवणे हा त्याचा मुख्य हेतू आहे. 
अशाप्रकारे, कृषी वनीकरण म्हणर्जे झाडांचे कृषी 
वपकांसह ककंवा ण्र्जवंत साठा व्यवस्थापन एकाच 
वेळी एकबत्रत करणे. 

 

वनीकरण: अत्यंत क्षारीय क्षार नसलेलया र्जममनीत 
झाडे वाढववयाचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी 
झाला आहे. मैदानी प्रयोगांनी हे मसद्ि केल ेआहे 
की नीलधगरी, प्रोसोवपस आणण बाभूळ तनलोटिका 
सारख्या प्रर्जाती अत्यंत क्षारीय र्जममनीत वाढू शकत 
नाहीत. अभ्यासानुसार असे टदसून आले आहे की 
र्जर झाडांची रोपे मूळ माती, ण्र्जप्सम आणण खताच्या 
ममश्रणाने लावली तर चांगली वाढ होऊ शकते. 
तथावप, झाडांच्या स्वदेशी प्रर्जाती वापरणे महत्वाचे 
आहे र्जेणेकरून कायधक्रम स्थातनक इकोमसस्िमला 
त्याच्या सवध प्रर्जातींसह पुन्हा तयार करेल. 
 
 

पडीक िलमनीच्या ववकासाची गरि:  

पडीक र्जमीन ववकास ग्रामीण गरीबांसाठी उत्पन्नाचे 
स्त्रोत प्रदान करते. हे स्थातनक वापरासाठी इंिन, 

चारा आणण लाकडाचा सतत पुरवठा सुतनण्श्चत 
करते. हे मातीची िूप रोखून आणण ओलावा वाचवून 
मातीला सुपीक बनवते. हा कायधक्रम पररसरातील 
पयाधवरणीय संतुलन राखवयास मदत करतो. वाढते 
वनक्षेत्र स्थातनक हवामान राखवयास मदत करते. 
पुनरुत्पाटदत झाडाचे आवरण पक्ष्यांना आकवषधत 
करवयास मदत करते र्जे आसपासच्या शेतात 
कीिकांना खातात आणण नैसधगधक कीिक तनयंत्रक 
म्हणून कायध करतात. झाडे आद्रधता रोखवयात आणण 
पषृ्ठभागावरील वाहून र्जावयाचे दर कमी करवयास 
मदत करतात ज्यामुळे मातीची िूप तनयंबत्रत 
होवयास मदत होते. 
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पडीक िमीन पुनप्रााप्तीचे घटक:  

पटहले मुख्य कायध म्हणर्जे सूक्ष्म स्तरावर समस्येची 
ओळख करणे. यासाठी पडीक र्जममनीचे ण्र्जलहा, गाव 
आणण भूखंड स्तरीय सवेक्षण होणे आवश्यक आहे. 
पडीक र्जममनीवर तपशीलवार ववतरण आणण माटहती 
दशधववणारे नकाशांचे प्रोफाइल आवश्यक आहे. 
ग्रामपंचायतींसारख्या स्थातनक सरकारी संस्थांच्या 
मदतीने, गिववकास अधिकारी, महसूल ववभागाच्या 
अधिकार्यांसह, सामुदातयक गरर्जांवर आिाररत 
योर्जना तयार करणे आवश्यक आहे. हे सहभागी 
व्यायामाद्वारे केले र्जाणे आवश्यक आहे ज्यात 
समार्जातील सवध मभन्न भागिारकांचा समावेश आहे. 
प्रशासक, पयाधवरणशास्त्रज् आणण स्थातनक स्वयंसेवी 
संस्थांचे एक धथकं-िँक देखील प्रकक्रयेत सामील 
असणे आवश्यक आहे. 
 

 

पुढील पायरी म्हणर्जे पडीक र्जममनीच्या 
तनममधतीसाठी र्जबाबदार घिक ओळखणे. या 
घिकांच्या आिारे पडीक र्जममनीचे वगीकरण केले 
र्जाते: ककरकोळ, अंशतः ककंवा गंभीरपणे खराब 
झालेली र्जमीन. पडीक र्जममनीवर पुन्हा हवक 
सांगवयासाठी स्थातनक ववमशष्ि रणनीती आखलया 
पाटहर्जेत. शासकीय अधिकार्यांनी स्थातनक स्वयंसेवी 
संस्थांसह लागवडीच्या मसद्ि पद्िती दाखवून, 

छो्या, सीमांत आणण भूममहीन शेतकर्यांसाठी आणण 
समार्जातील दबुधल घिकातील लोकांसाठी कर्जाधची 
व्यवस्था करून शेतकर्यांना मदत करणे आवश्यक 
आहे. स्थातनक मटहलांचा समावेश करणे हे मोलाचे 
ठरले आहे. कायधक्रमाचा आणखी एक आवश्यक 
घिक म्हणर्जे प्रचार मोटहमा आयोण्र्जत करणे, 

शेतकर् यांना प्रमशक्षण देणे आणण सरकार आणण वन 
ववभागाच्या कमधचार्यांना एकबत्रत करून पडीक 
र्जममनीच्या वापराच्या ववववि पैलूंवर. पयाधवरण 
शास्त्रज् पीक पद्ितीमध्ये ववशेषतः दषु्काळी 
भागांसाठी आवश्यक बदल सुचवून मदत करू 
शकतात. ज्या इतर कामांवर लक्ष टदले पाटहर्जे 
त्यामध्ये चारा आणण झाडांसाठी योग्य वपकांची  

 

 
 
 

तनवड करणे समाववष्ि आहे र्जे स्थातनक लोकांना 
पडीक र्जममनीच्या प्रकारानुसार र्जंगली नसलेली वन 
उत्पादने प्रदान करतात. प्रयोगशाळांमध्ये मातीचे 
परीक्षण केलयाने शेतकर् यांना वापरलया र्जाणार्या 
योग्य र्जमीन व्यवस्थापनाबाबत मागधदशधन ममळते. 
मसचंन आणण ववकासाचे न टिकणारे नमुने तयार न 
करता उत्पादकता सुिारवयासाठी आवश्यक असलेले 
इतर कौशलय स्थातनक लोकांना नवीन तांबत्रक 
प्रगती प्रदान करते. पाणी साचवयाच्या 
तनयंत्रणाबाबत मागधदशधक तत्त्वे प्रदान करणे 
आवश्यक आहे. दबुधल घिक आणण भूममहीन 
शेतकर्यांसाठी योग्य तंत्रज्ान उपलब्ि करून टदले 
पाटहर्जे. गाळाद्वारे मसचंन प्रणाली कोसळवयापासून 
रोखवयासाठी पाणी आणण वार्याच्या िूपातून 
र्जममनीचे नुकसान तपासवयासाठी सामूटहक प्रयत्न 
करावे लागतील. यशस्वी दीघधकालीन पररणामासाठी 
पडीक र्जमीन पुनप्राधप्ती आणण ववववि िप्प्यांवर 
तयार केलेलया वापरासंबंिी योर्जना योग्यररत्या 
एकबत्रत केलया पाटहर्जेत 

. 

 
  



 

 

केस स्िडी 
 

प्लाण्स्िकचे उत्पादन आणण वापर तनयंबत्रत करणारे 
टहमाचल प्रदेश हे भारतातील पटहले राज्य होत.े 
राज्यान े सवध प्रकारच्या पॉमलथीन पॅककंगवर बंदी 
घालवयाचा प्रस्ताव मांडला. 

 

6.8 CONSUMERISM AND WASTE 
PRODUCTS 

उपभोग वाद आणण टाकाऊ/कचरा 
उत्पादने 

 

आिुतनक समार्ज र्जे मोठ्या प्रमाणावर वस्तू 
वापरवयावर आिाररत आहेत, ववशेषत: र्जे एक 
वेळच्या वापरासाठी तयार केले गेल े आहेत, ते 
अत्यंत िाकाऊ आहेत. नैसधगधक संसािनांच्या 
वाढत्या वापरामुळे र्जगभरात गंभीर पयाधवरणीय 
समस्या तनमाधण झालया आहेत. सध्याच्या 
वापराच्या पद्िती म्हणर्जे नूतनीकरण न होणारे 
स्रोत कमी करणे, ववषबािा करणे आणण 
पयाधवरणाचा र्हास करणे आणण ज्या नैसधगधक 
प्रकक्रयांवर र्जीवन अवलंबून आहे त्यात बदल 
करणे. वापराचा सध्याचा नमुना, ववशेषत: श्रीमंत 
समार्जांमध्ये, मुख्यत्वे संसािनांच्या उच्च 
पातळीच्या वापरासाठी र्जबाबदार आहे. औद्योधगक 
देशांमिील लोक र्जगातील लोकसंख्येच्या 20% 
बनतात परंतु र्जगातील 80% संसािने वापरतात 
आणण 80% कचरा तयार करतात. हे आधथधक 
ववकासाच्या नमुन्यामुळे आहे र्जे हे सुतनण्श्चत 
करते की लोक त्यांच्या आवश्यकतेपेक्षा र्जास्त 
वापर करतात. भारत वेगाने आधथधक वाढ आणण 
ववकासाच्या या टिकाऊ पॅिनधमध्ये र्जात आहे. 
अशा समार्जातील श्रीमंत अनेकदा गरीबांच्या 
ककंमतीवर अधिक श्रीमंत होतात ज्यांचे र्जीवन 
ववकासाच्या प्रकक्रयेत सुिारलेले नाही. हे पाटहले 
र्जाते की आर्जच्या वापराच्या पद्िती वेगवान 
दराने नैसधगधक संसािनांचा र्हास करत आहेत 
आणण ववववि समार्जांमध्ये वापरात असमानता 
वाढवत आहेत. उपभोवतावादामुळे उर्जाध आणण 
साटहत्याचा तनरुपयोगी वापर रोर्जच्या र्जगवयासाठी 
आवश्यक त्यापेक्षा र्जास्त आरामदायक पातळीवर 
होतो. आपण वापरत असलेलया वस्तूची ककंमत 
मोर्जवयासाठी पैसा हा एकमेव मागध नाही. र्जेव्हा 
एखादा कच्चा माल आणण उर्जाध र्जो वस्तंूच्या 
तनममधतीमध्ये र्जातो ककंवा तनसगाधने पुरवलेलया 
सेवांचा वापर करतो र्जो एखाद्या टदवसाच्या 
कक्रयाकलापांदरम्यान वापरतो, तेव्हा पयाधवरणावर 

मोठा पररणाम होतो. र्जेव्हा हा खचध आयुष्यभर 
गुणाकार केला र्जातो, तेव्हा रवकम थवक करणारी 
असते. र्जर प्रत्येक कुिंुब, शहर ककंवा देशात 
अततउपयोगीपणाचा ववचार केला तर त्याचे पररणाम 
आश्चयधकारकपणे र्जास्त आहेत. उदाहरणाथध: 
"ववकमसत" र्जगात दरवषी दोनशे अब्र्ज डब्बे, 
बािलया, प्लाण्स्िकचे कािधन आणण कागदी कप 
फेकले र्जातात. “डडस्पोर्जेबल” आयिम हा कचरा 
मोठ्या प्रमाणात वाढवतात. गुणवत्ता ककंवा 
ववश्वासाहधतेवर स्पिाध करवयाऐवर्जी, अनेक 
औद्योधगक ग्राहक उत्पादने एक-वेळच्या वापरासाठी 
बनववली र्जातात. अपयशाववरूद्ि हमी असलेली 
गुणवत्तापूणध उत्पादने खरेदी करणे ककंवा बाहेर पडणे, 

ज्या वस्तू बनवलया र्जातात त्या कच्च्या 
मालाबद्दल मशकणे आणण तनसगाधच्या भांडारातून 
त्यांच्या उत्पत्तीचे कौतुक करणे, तसेच त्यांना 
बनववणार्या कामगारांची पररण्स्थती र्जाणून घेणे हे 
काही मागध आहेत उपभोवतावादाचा प्रततकार करणे 
आणण कचरा कमी करणे. 

 

 

 

र्जरी काही नवीन उपकरणे आणण कार अधिक 
उत्पादनक्षम आणण ऊर्जाध कायधक्षम असू शकतात, परंतु 
र्जुन्या िाकून टदलयाने बहुतेक वेळा या उत्पादनांमध्ये 
आिीच गुंतवलेली ऊर्जाध आणण सामग्रीचा एकूण 
अपव्यय होतो. हे केवळ नवीन उत्पादनाची ऊर्जाध 
बचत रद्द करवयापेक्षा अधिक असू शकते. ही एक 
अवघड समस्या आहे. 
 

ग्राहकवादाचा संबंि नवीन वस्तंूच्या सतत खरेदीशी 
आहे, ज्यात त्यांची खरी गरर्ज, टिकाऊपणा, उत्पादनाची 
उत्पत्ती ककंवा त्यांच्या तनममधती आणण ववलहेवािीच्या 
पयाधवरणीय पररणामांकडे फारसे लक्ष टदले र्जात नाही. 
रेंडचे अनुसरण करवयाची इच्छा आणण अधिग्रहणावर 



 

 

आिाररत समािानाची वैयण्वतक भावना या 
दोन्हीसाठी तयार केलेलया र्जाटहरातींवर खचध 
केलेलया प्रचंड रकमेमुळे ग्राहकवाद चालतो. 
भौततकवाद हा उपभोवतावादाच्या अंततम 
पररणामांपैकी एक आहे. 
 

समार्जातील संसािनांच्या शाश्वत वापरामध्ये 
उपभोवतावाद हस्तक्षेप करतो र्जी र्जीवनाच्या 
गरर्जेच्या पुरेशा पुरवठ्यासाठी सामान्य अवकल 
इच्छा बदलून मोठ्या आणण मोठ्या उत्पन्नाद्वारे 
खरेदी केलेलया वस्तंूच्या अतपृ्त शोिासह खरेदी 
करते. खरेदी केलेलया वस्तंूच्या खर्या 
उपयोधगताबद्दल फारसा आदर नाही. 
उपभोवतावादापासून नफा ममळवणार्यांनी प्रोत्साटहत 
केलेलया या रणनीतीचा हेतू पररणाम म्हणर्जे 
टिकाऊपणाचा अभाव ककंवा फॅशनमिील बदलामुळे 
र्जुन्या काढून िाकवयास गती देणे. ववशेषतः 
ववकमसत देशांमध्ये, लँडकफल वेगाने भरलया र्जात 
आहेत स्वस्त िाकून टदलेलया उत्पादनांनी र्ज े
थोडयाच वेळात काम करू शकत नाहीत आणण 
दरुुस्त करता येत नाहीत. बर्याच प्रकरणांमध्ये 
ग्राहक उत्पादने र्जाटहरात उद्योगाद्वारे 
मानमसकदृष््या अप्रचमलत केली र्जातात कारण ती 
प्रत्यक्षात संपवयापूवीच. 
 

र्जगभरातील उपभोवतामभमखु सोसाय्यांतून 
तनमाधण होणार्या कचर्याची अमाप मात्रा आता 
एक गंभीर पयाधवरणीय समस्या बनली आहे. 
बहुतेक मानवी कक्रयाकलाप उत्पादन आणण 
उपभोग चक्रांशी संबंधित असतात र्जे घन, द्रव 
आणण वायूयुवत कचरा उत्पादनांच्या स्वरूपात 
र्जास्त प्रमाणात कचरा तनमाधण करतात. शहरी 
आणण ग्रामीण भागातील कचरा व्यवस्थापनाचे 
प्रश्न वेगळे आहेत. ग्रामीण समुदाय र्ज े लहान 
होत,े त्यांच्याकडे एकदा मयाधटदत प्रमाणात कचरा 
होता ज्याचा पुनवाधपर केला र्जात होता कारण 
समुदायांनी त्यांचा प्रभावीपणे वापर केला. इंडस 
रायल सभ्यतेच्या आगमनाने वस्तंूच्या 
उत्पादनासाठी अत्यंत र्जटिल तांबत्रक प्रकक्रया 
अपुर्या कचर्याच्या ववलहेवािीमुळे समस्या वेगाने 
वाढलया आहेत. यामुळे नैसधगधक संसािनांवर मोठा 

भार पडतो, पयाधवरणाचा र्हास होतो आणण 
आरोग्याला िोका तनमाधण होतो. लोकसंख्येत 
झपा्याने वाढ झालयामुळे, प्रमाण आणण गुणवते्तच्या 
दृष्िीने कचर्याचे प्रमाण अमलकडच्या वषांत कचरा 
व्यवस्थापनाचा दबाव अनेक पिीने वाढला आहे. 
र्जर मोठ्या प्रमाणावर कचरा तनमाधण होत राटहला 
तर मानवर्जात कचर्याच्या टढगार्याखाली आणण 
सांडपावयाच्या प्रवाहांखाली बुडेल. त्याच्या 
आरोग्यावर िोकादायक औद्योधगक सांडपावयाचा 
पररणाम होईल आणण तो िुराचे ढग आणण 
अस्वास्थ्यकररत वायंूमुळे अस्वस्थ होईल. मानवी 
सभ्यता संपत्ती संपेल, पुढील ववकास रोखेल. 
 
 

कमी करा, पुन्हा वापरा, पुनवाधपर करा: 
कचरा व्यवस्थापनामध्ये ररडयूस, रीयूर्ज, रीसायकल 
ककंवा 3 आर तत्त्व ही नवीन संकलपना आहे. पण 
प्रत्यक्षात याचा अथध काय? कोणत्याही समार्जात 
काही कचरा अपररहायध असला तरी आपण कमीत 
कमी संसािनांचा वापर करून स्त्रोतावर कचरा 
तनमाधण करणे कमी केले पाटहर्जे. आपलयाला 
आवश्यक नसलेलया गोष्िी वापरू नका. प्रत्येक 
समार्जाचे ध्येय कमी कचरा ककंवा कचरा नसलेलया 
सोसायिीपयतं पोहचले पाटहर्जे. 
 

उदाहरण: दोन ककंवा तीन स्तरांमध्ये ग्राहक 
उत्पादनांचे फॅन्सी पॅकेण्र्जंग आवश्यक नाही. 
 

प्लॅण्स्िक वपशव्यांऐवर्जी पुन्हा वापरता येवयार्जोगे 
कापड/ ज्यूि वपशव्या वापरा. 
 

उवधररत कचरा वापरवयायोग्य स्त्रोतामध्ये रूपांतररत 
केला र्जाऊ शकतो. ववकमसत देशांमध्ये उर्जाध 
तनममधतीसाठी कचरा वापरला र्जातो. 
 

र्जड िातू आणण पारा आणण नायटरक .मसड सारख्या 
रसायनांसारख्या औद्योधगक कचर्यापासून साटहत्य 
पुनप्राधप्त करवयासाठी अलीकडे अनेक तांबत्रक प्रगती 
झाली आहे. अशा प्रकारे कचरा यापुढे कचरा 
उत्पादन राटहला नाही, परंतु एक उपयुवत स्त्रोत 
बनतो. 

 



 

 

केस स्िडी 
 

प्लाण्स्िक ते तेल 
 

इंडडयन ऑईल कॉपोरेशन मलममिेड आणण ववज्ान 
आणण तंत्रज्ान ववभागाने कचरा प्लाण्स्िकचे 
पेरोल, डडझेल आणण एलपीर्जी मध्ये रूपांतर 
करवयासाठी भारतातील पटहला प्लांि स्थापन 
करवयाची अपेक्षा आहे. 

 

उदाहरण: स्वयंपाकघरातील ओला कचरा कंपोस्ि 
बनववयासाठी वापरणे र्जे सेंद्रीय खत म्हणून वापरले 
र्जाऊ शकते. 
 

इंिन तयार करवयासाठी बायोगॅस प्लांिमिील 
सांडपावयाचा वापर. 
 

एका उद्योगाचा कचरा दसुर्या उद्योगासाठी एक 
मौलयवान स्रोत असू शकतो. 
 

उदाहरण: वस्त्रोद्योगातील कापडी धचधं्या, कागद 
आणण इतर उद्योगांद्वारे वापरलया र्जातात. 
 

बागासे (Bagasse), साखर उद्योगाचे कचरा 
उत्पादन, कागद, प्लाय उद्योगांमध्ये वापरले र्जाते. 
 

बबयावयांमिून तेल काढलयानंतर मशललक राटहलेली 
सामग्री गुरांचा चारा म्हणून वापरली र्जाते. 
 

उत्पन्न केलेला कचरा ककंवा िाकून टदलेली सामग्री 
र्जी त्याच्या मूळ स्वरूपात पुन्हा वापरली र्जाऊ 
शकत नाही ती उद्योगात परत पाठवली र्जाऊ 
शकते आणण ती त्याच प्रकारच्या नवीन 
उत्पादनासाठी ककंवा पूणधपणे मभन्न वस्तू 
बनववयासाठी संसािन म्हणून वापरली र्जाऊ शकते. 
 

उदाहरण: प्लाण्स्िकच्या वस्तंूचे नवीन प्लाण्स्िक 
उत्पादनांमध्ये पुनवाधपर केले र्जाते. 
 

मेिल स्कॅ्रप आणण तुिलेली काच नवीन िातू 
उत्पादने तयार करवयासाठी वापरली र्जातात. 
 

शेविी, तनमाधण होणारी कचरा सामग्री र्जी पुन्हा 
वापरता येत नाही ककंवा पुनवाधपर करता येत नाही, 
ती पयाधवरणास कमीतकमी पररणाम देऊन योग्य 
पद्ितीने ववलहेवाि लावणे आवश्यक आहे. 
 

- नॉन िॉण्वसक सॉमलड कचरा योग्यररत्या ववभवत 
केला र्जावा आणण लँडकफलसमध्ये ववलहेवाि लावा र्ज े
योग्यररत्या सीलबंद आहेत र्जेणेकरून आसपासची 
र्जमीन आणण भूर्जल गळती आणण दवूषत होऊ नये. 
 

- ववषारी कचर्यावर योग्य पद्ितीने उपचार ककंवा 
ववलहेवाि लावली पाटहर्जे. 
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- सांडपाणी आणण औद्योधगक सांडपावयाला 
आमच्या नद्या आणण र्जलमागांमध्ये सोडवयापूवी 
पुरेसे उपचार केले पाटहर्जे आणण कच्च्या मालाची 
पुनप्राधप्ती शवय असेल ततथे केले पाटहर्जे. 
 

या क्रमाने ररडयूस, रीयूर्ज, रीसायकल या 3R तत्त्वाचे 
पालन केले पाटहर्जे. 
 

- कमी करणे हा सवोत्तम पयाधय आहे. र्जर आपण 
स्त्रोत कमी केले तर कचरा तनममधतीची शवयता 
कमी आहे आणण आमच्या आिीच ताणलेलया 
नैसधगधक संसािनांवर दबाव कमी होतो. 

- पुनवाधपर हा पुढील सवोत्तम पयाधय आहे, कारण 
उत्पादनाला त्याच्या नवीन स्वरूपात रूपांतररत 
करवयासाठी कोणतीही ऊर्जाध खचध न करता त्याच्या 
वतधमान स्वरूपात पुन्हा वापरला र्जातो. 
 

- ररसायकमलगं हा शेविचा पयाधय आहे, कारण ते 
कचर्याचे स्त्रोत मध्ये रुपांतर करते, परंतु ते त्या 
स्त्रोताचे नवीन वापरवयायोग्य उत्पादनामध्ये 
रूपांतर करवयासाठी ऊर्जाध वापरते. 

 

 
  



 

 

 
 
 
 

योग्य तनवड, उत्पादन तंत्रज्ान, पुनप्राधप्ती आणण पुनवाधपर करवयायोग्य संसािने आणण वापरवयासाठी 
अनावश्यक मागवया कमी करणे आणण तंत्रज्ानाचा शोि घेणे आवश्यक आहे ज्यामुळे कचरा संसािनांचा 
पुनवाधपर करणे शवय होईल र्जेणेकरून आमच्या ववद्यमान संसािनांचे अतत-शोषण कमी होईल. 

. 

 
 

6.9 THE ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT 

पयाधवरण (संरक्षण) अधितनयम, 1986 मध्ये केवळ 
महत्त्वपूणध घिनात्मक पररणामच नाही तर 
आंतरराष्रीय पाश्वधभूमी देखील आहे. र्जून 1972 
मध्ये स्िॉकहोम येथे झालेलया संयुवत 
राष्रसंघाच्या मानवी पयाधवरण पररषदेने 
स्वीकारलेलया घोषणेचा आत्मा भारत सरकारने 
हा कायदा तयार करून अंमलात आणला. 

र्जरी अनके ववद्यमान कायदे होते र्जे प्रत्यक्ष ककंवा 
अप्रत्यक्षपणे पयाधवरणीय समस्यांशी संबंधित 
होते परंतु पयाधवरण संरक्षणासाठी सामान्य 
कायदा करणे आवश्यक होते कारण ववद्यमान 
कायदे अत्यंत ववमशष्ि प्रकारच्या प्रदषूणावर, 

ककंवा घातक पदाथांच्या ववमशष्ि शे्रणींवर ककंवा 
अप्रत्यक्षपणे पयाधवरणाशी संबंधित होते. 
भूउपयोग तनयंबत्रत करणार्या कायद्यांद्वारे, 

आमचे राष्रीय उद्याने आणण अभयारवये आणण 
आमच्या वन्यर्जीवांचे संरक्षण करा. तथावप तेथे 
कोणतेही व्यापक कायदे नव्हते आणण 
पयाधवरणाच्या िोवयांची काही क्षेत्रे समाववष्ि 
नव्हती. संभाव्य पयाधवरणीय िोका असलेलया 
क्षेत्रांमध्ये देखील अंतर होते आणण औद्योधगक 
आणण पयाधवरणीय सुरक्षक्षततेच्या बाबी 
हाताळवयासाठी अनेक अपुरे संबंि होते. हे 
मूलत: तनयामक संस्थांच्या बहुववितेशी 
संबंधित होते. अशाप्रकारे एका प्राधिकरणाची 
गरर्ज होती र्जी पयाधवरण सुरक्षेच्या दीघधकालीन 
आवश्यकतांचा अभ्यास, तनयोर्जन आणण 
अंमलबर्जावणीसाठी प्रमुख भूममका स्वीकारू 
शकते आणण तनदेश देऊ शकते, तसेच 
पयाधवरणाला िोवयात आणणार्या आपत्कालीन 

चांगल्या कचरा व्यवस्थापनासाठी सूचना: 
 

1) प्रत्येक देशाने त्याच्या स्त्रोतांसह कचरा 
तनममधतीच्या ववववि प्रकारांचे सवेक्षण केले पाटहरे्ज. 
त्यांनी कचर्याच्या वापरासंदभाधत प्रािान्यक्रम 
तनण्श्चत करणे आवश्यक आहे. बहुतेक कचरा 
पुन्हा स्त्रोतांमध्ये रूपांतररत केला र्जाऊ शकतो 
ज्यामुळे देशाची अथधव्यवस्था वाढू शकते. 

2) स्त्रोतावरील कचरा तनयंबत्रत करवयासाठी योर्जना 
तयार केलया पाटहरे्जत. यामध्ये ओला आणण सुका 
कचरा वेगळा करणे आवश्यक आहे, रे्जथे ओला 
कचरा कंपोस्िमध्ये बदलता येतो आणण वापरला 
र्जातो आणण सुका कचरा पुनवाधपर केला र्जातो. 

3) कचरा पुनवाधपर करवयाच्या नाववन्यपूणध पद्िती 
शोिवयासाठी संशोिन आणण ववकास कायधक्रमांना 
प्रोत्साहन टदले पाटहरे्ज. पुनवाधपर हा संविधन आणण 
पयाधवरण संरक्षण कायधक्रमांचा एक भाग असावा. 
कचरा पुनवाधपर आणण व्यवस्थापनासाठी खार्जगी 
आणण सावधर्जतनक संस्था स्थापन केलया पाटहरे्जत. 

4) कचरा ववलहेवाि लाववयाच्या आधथधक पद्िती र्जस े
र्जमीन भरण ेककंवा र्जाळण ेकमीतकमी कमी करण े
आवश्यक आहे. रासायतनक उद्योगांकडून न 
वापरता येणार्या घातक कचर्याची योग्य ववलहेवाि 
लाववयाच्या योर्जना अंमलात आणलया पाटहरे्जत 
आणण कािेकोरपणे तनरीक्षण केल ेपाटहरे्ज. 

5) प्रत्येक समार्जाने कचरा कमी करवयावर मशक्षण 
आणण प्रात्यक्षक्षक, आणण कचर्याच्या साटहत्याची 
योग्य ववलहेवाि आणण प्रभावी पुनवाधपर यावर 
व्यापक कायधक्रम आयोण्र्जत केले पाटहरे्जत. 
पयाधवरणाच्या गुणवते्तचे रक्षण करवयासाठी कचरा 
व्यवस्थापनाची गरर्ज लोकांना कळवली पाटहरे्ज. 
शालेय आणण महाववद्यालयीन स्तरावरील 
अभ्यासक्रमात याचा समावेश केला पाटहरे्ज. 

6) प्रत्येक समार्जाने कमी कचरा उत्पादनावर आिाररत 
लोकांची र्जीवनशैली आणण सांस्कृततक नमुने 
तनण्श्चत करवयासाठी प्रयत्न केले पाटहरे्जत. प्रत्येक 
समार्जाचे ध्येय कमी कचरा ककंवा कचरा नसलेलया 
सोसायिीपयतं पोहचले पाटहरे्ज. 



 

 

पररण्स्थतीत र्जलद आणण पुरेशी प्रततसाद देणारी 
प्रणाली समण्न्वत करू शकते. 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

पयाधवरणाच्या बबघडलेलया अवस्थेबद्दल धचतंा वाढत 
असलयाने पयाधवरण संरक्षण करवयासाठी हा कायदा 
मंर्जूर करवयात आला. र्जसर्जसे प्रभाव मोठ्या 
प्रमाणात वाढले तसतसे पयाधवरणीय संरक्षण 1970 
च्या दशकात राष्रीय प्रािान्य बनले. वाढत्या 
प्रदषूण, वनक्षेत्राचा र्हास आणण र्जैवववववितेला 
वाढणारा िोका यामुळे पयाधवरणाच्या गुणवते्तत 
घसरण टदसून आली. 
 

वातावरणात हातनकारक रसायनांची र्जास्त सांद्रता 
आणण र्जलीय पररसंस्थेमुळे अन्न साखळी 
ववस्कळीत होते आणण प्रर्जाती नष्ि होतात. वेगाने 
ढासळणार्या वातावरणाची ही लक्षणे आहेत. 
पयाधवरणीय अपघातांचे वाढते िोके आणण लाईफ 
सपोिध मसस्िीमला असलेले िोके आता आपलया 
सभ्यतेवर िोवयात आले आहेत. स्िॉकहोममिील 
पररषदेत घेतलेलया तनणधयाने या पयाधवरणववषयक 
धचतंांना र्जोर टदला आणण पयाधवरण संरक्षणासाठी 
अनेक उपाय शवय झाले. आपलया पयाधवरणाचे 
रक्षण करवयासाठी व्यापक व्यापक कायद्याची 
गरर्ज आता असताना, आपली पयाधवरणीय पररण्स्थती 
सतत बबघडत चालली आहे हे अधिक स्पष्ि होत 
आहे. र्जर आपलया पयाधवरणाचे रक्षण करायचे 
असेल तर आपलयाला हा कायदा अधिक 
आक्रमकपणे अंमलात आणवयाची आवश्यकता आहे. 
 

ईपीए लागू करवयासाठी सावधर्जतनक धचतंा आणण 
समथधन महत्त्वपूणध आहे. याला एक प्रबुद्ि माध्यम, 

चांगले प्रशासक, अत्यंत र्जागरूक िोरणकते, माटहती 
देणारी न्यायव्यवस्था आणण प्रमशक्षक्षत तंत्रज्ांनी 
सहकायध केले पाटहर्जे र्जे एकबत्रतपणे आपलया 
पयाधवरणाचा र्हास रोखू शकतात आणण रोखू 
शकतात. हे घडवून आणवयाची आपलया प्रत्येकाची 
र्जबाबदारी आहे. 
 
 
 
 
 
 

6.10 THE AIR (PREVENTION AND 

CONTROL OF POLLUTION) ACT 

 

1) हा कायदा वायू प्रदषूण प्रततबिं, तनयंत्रण आणण 
कमी करवयाची तरतूद करतो 
२) वायू प्रदषूणाची व्याख्या वातावरणात 
कोणत्याही घन, द्रव ककंवा वायूयुवत पदाथाधची 
(आवार्जासह) उपण्स्थती म्हणून केली गेली आहे 
र्जी मनुष्य ककंवा इतर कोणत्याही सर्जीव प्राणी 
ककंवा वनस्पती ककंवा मालमते्तसाठी हातनकारक 
असू शकते. 
3) 1987 मिील कायद्यामध्ये ध्वनी प्रदषूण 
प्रदषूण म्हणून समाववष्ि केले गेले आहे 
4) कें द्र ककंवा राज्य स्तरावरील प्रदषूण तनयंत्रण 
मंडळाकडे तनयामक प्राधिकरण आहे 
5) संवविान, अधिकार, कायध, तनिी, लखेापरीक्षण, दंड 
आणण कायधपद्िती पररभावषत करवयाची तरतूद 
)) उद्योगांनी मानकांचे पालन केले आहे की नाही 
हे बोडांना तपासावे लागेल (कलम १ Under 

अंतगधत) 
7) कलम 20 अंतगधत ऑिोमोबाईलमिून उत्सर्जधन 
मानके सुतनण्श्चत करवयाची तरतूद) 
8) राज्य प्रदषूण तनयंत्रण मंडळाशी सललामसलत 
करून राज्य सरकार. एखाद्या क्षेत्राला 'वायू 
प्रदषूण तनयंत्रण क्षेत्र' म्हणून घोवषत करू शकतो 
आणण वायू प्रदषूण तनमाधण करणार्या क्षेत्रात मंर्जूर 
इंिनाव्यततररवत इतर कोणत्याही इंिनाचा वापर 
प्रततबंधित करू शकतो (कलम १ Under अंतगधत) 
9) अपील करवयाची तरतूद केली आहे म्हणर्जे 
अपील अधिकारी (कलम 31 अंतगधत) 
 

कमतरता 
1) राज्य मंडळांना त्यांच्या उद्टदष्िांचा पाठपुरावा 
करवयासाठी पुरेसा तनिी आणण कौशलय 
नसलयामुळे त्रास सहन करावा लागतो 
2) दंड हा  उपचार/प्रदषूण तनयंत्रण उपकरणांच्या 
खचाधपेक्षा खूपच कमी आहे 

 
 



 

 

 
6.11 THE WATER (PREVENTION AND 

CON- TROL OF POLLUTION) ACT 

 

1) 1974 स्िॉकहोम पररषदेनंतर श्रीमती इंटदरा 
गांिी यांनी याची सुरुवात केली 
2) र्जल प्रदषूण प्रततबंि आणण तनयंत्रण, पावयाची 
तनरोगीता राखणे आणण पुनसंचतयत करणे हे एक 
कायध आहे 
3) र्जल प्रदषूणाची व्याख्या पावयाच्या भौततक, 

रासायतनक ककंवा र्जैववक गुणिमांमिील बदल 
म्हणून केली र्जाते ज्यामुळे ते नैसधगधक ण्स्थतीत 
तनयुवत केलेलया वापरासाठी अयोग्य बनते. 
4) पावयाची देखभाल आणण र्जीणोद्िार करवयाची 
सुवविा देते 
5) कें द्रीय आणण राज्य प्रदषूण तनयंत्रण मंडळांच्या 
स्थापनेची तरतूद 
6) अशा मंडळांना अधिकार आणण काये तनयुवत 
करणे 
7) थकबाकीदारांसाठी प्रकक्रया आणण ववववि दंड 
8) कें द्रीय बोडध सरकारला सलला देईल. र्जल प्रदषूण 
तनयंत्रणाशी संबंधित बाबींवर राज्य मंडळांना 
मागधदशधन आणण सलला द्या, मशक्षण आणण 
र्जागरूकता कायधक्रम आयोण्र्जत करेल. 

संबंधित तांबत्रक डेिा गोळा, संकमलत आणण प्रकामशत 
करेल. 

प्रदषूणाच्या ववश्लेषणासाठी स्वतःच्या प्रयोगशाळा 
स्थापन करू शकतात. 

9) राज्य मंडळे प्रदषूण तनयंत्रणासाठी कायधक्रम 
आखणे.राज्य सरकारला सलला, संशोिनाला प्रोत्साहन 
द्या. 
10).सांडपाणी प्रकक्रया संयंत्रांचे तनरीक्षण, प्रदषूक 
सोडवयासाठी मानके मलहा ककंवा सुिाररत करा, 
सीवेर्ज रीिमेंि आणण ररसायकमलगं प्लां्सची 
देखभाल ककंवा सुिारणा करा. 
  
कमतरता: 
 

1) राज्य मंडळांना त्यांच्या उद्टदष्िांचा पाठपुरावा 
करवयासाठी पुरेसा तनिी आणण कौशलय नसलयामुळे 
त्रास सहन करावा लागतो 

2) दंड उपचार/प्रदषूण तनयंत्रण उपकरणांच्या 
खचाधपेक्षा खूपच कमी आहे 

 
 
6.12 THE WILDLIFE PROTECTION ACT 

 
 

1) 1972 मध्ये अण्स्तत्वात आले 
2) वन्यर्जीव 1976 मध्ये राज्य सूचीमिून समवती 
सूचीमध्ये हस्तांतररत करवयात आले, त्यामुळे कें द्र 
सरकारला अधिकार देवयात आले 
3) भारतीय वन्यर्जीव मंडळाने (IBWL) सकक्रयपणे 
राष्रीय उद्याने आणण वन्यर्जीव अभयारवये 
उभारवयाचे काम हाती घेतले 
4) हे वन्यर्जीव संबंधित शब्दावली पररभावषत करते 
5) वन्यर्जीव सललागार मंडळाची तनयुवती, वन्यर्जीव 
वॉडधन, त्यांचे अधिकार, कतधव्ये इ 
6) वन्यर्जीव अभयारवये आणण राष्रीय उद्याने 
उभारणे 
7) लुप्तप्राय वन्यर्जीव प्रर्जातींची व्यापक यादी 
8) लुप्तप्राय प्रर्जातींची मशकार करवयास मनाई 
)) वन्यर्जीवांचे संरक्षण र्जसे की ब्ल ू वंदा, लेडीर्ज 
ण्स्लपर ऑककध ड इ 
10) ववक्री, ताबा, हस्तांतरण इत्यादी परवान्यांसह 
काही वन्यर्जीव प्रर्जातींमध्ये व्यापार आणण वाणणज्य 
11) अनुसूधचत र्जनावरांवर व्यापार आणण 
व्यापारावर बंदी 
12) अधिकार्यांना कायदेशीर अधिकार आणण 
गुन्हेगारांना मशक्षा 
13) मसहं, वाघ, मगर इत्यादी लुप्तप्राय प्रर्जाती 
वाचववयासाठी अनेक संविधन प्रकलप सुरू करवयात 
आले. 
 

कमतरता: 
 

1) गुन्हेगारांचा दंड फार कठोर नाही म्हणर्जे फवत 
3 वषाधपयतं कारावास ककंवा 25,000 रुपये दंड 
ककंवा दोन्ही 
2) प्रावयांच्या लेखांसाठी वैयण्वतक मालकी 
प्रमाणपत्र 

 
 
 



 

 

 
6.13 FOREST CONSERVATION ACT 

 

1) हा कायदा र्जंगलांचे संविधन आणण संबंधित 
बाबींशी संबंधित आहे 
2) राज्य सरकार र्जंगलांचा वापर केवळ 
वनीकरणाच्या उद्देशाने करवयाचा अधिकार आहे. 
3) र्जर ते इतर कोणत्याही प्रकारे वापरू इण्च्छत 
असेल तर त्याला कें द्र सरकारची पूवध मंर्जुरी घ्यावी 
लागेल. 
4) गैर वन कक्रयाकलापांमध्ये खाणकाम, 

नैसधगधकररत्या वाढणारी काही झाडे आधथधकदृष््या 
महत्वाची झाडे बदलणे, लागवडीसाठी र्जंगल साफ 
करणे इ 
5) वन्यर्जीव ककंवा र्जंगल व्यवस्थापनासाठी 
र्जंगलातील काही बांिकामांना र्जंगलाबाहेरील 
कक्रयाकलाप (कंुपण घालणे, पावयाचे तछद्र बनवणे, 

पाइपलाइन इ.) वगळवयात आले आहे. 
6) सवध प्रकारच्या र्जंगलांचे संविधन करवयाची 
तरतूद 
7) वनक्षेत्रातील कोणतीही बेकायदेशीर बबगर वन 
कक्रयाकलाप त्वररत थांबवली र्जाऊ शकते 
8) 1992 मध्ये, कायद्यात काही सुिारणा करवयात 
आलया ज्यामुळे र्जंगलांमध्ये काही गैर -वन  

 

 

कक्रयाकलापांना परवानगी देवयात आली र्जसे 
झाडांची मयाधटदत कटिगं, भूकंपाचे सवेक्षण इ. 
9) वन्यर्जीव अभयारवये आणण राष्रीय उद्याने 
कोणत्याही गैर -वन्य कक्रयाकलापांसाठी पूणधपणे 
प्रततबंधित आहेत 
10) चहा, कॉफी, मसाल,े तेल देणार्या वनस्पतींची 
लागवड ही र्जंगल नसलेली कामे आहेत 
11) आटदवासींकडून त्यांच्या उपर्जीववकेचे सािन 
म्हणून र्जंगली भागात िसर लागवड (एक प्रकारचा 
रेशीम उत्पन्न करणारा कीिक) वनीकरण 
कक्रयाकलाप मानला र्जातो 
12) कें द्र सरकारला पाठवललेा कोणताही प्रस्ताव. 
नॉन फॉरेस्ि अॅण्विण्व्हिीसाठी कॉस्ि बेतनकफि 
अॅनामलमसस आणण ईआयए असणे आवश्यक आहे 
 

कमतरता 
1) शवती शीषधस्थानी कें द्रीकृत केली गेली आहे 
२) स्थातनक क्षेत्रांना वन क्षेत्राच्या वापराच्या 
स्वरूपाबाबत तनणधय घेवयापासून पूणधपणे दरू ठेवले 
आहे 
3) आटदवासींना कोणतीही संसािने घेवयापासून 
रोखले र्जाते आणण गुन्हेगारी कारवाया सुरू केलया 
र्जातात 

 

 

  



 

 

 
6.14 ISSUES INVOLVED IN 

ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL 

LEGISLATION 

पयाावरणीय कायद्याच्या 
अंमलबिावणीमध्ये समाववष्ट्ट केलेले 

मुद्दे 

 

आपले संपूणध पयाधवरण, आपले आरोग्य आणण 
पथृ्वीवरील संसािनांचे संरक्षण करवयासाठी 
पयाधवरणववषयक कायदे ववकमसत केले गेले 
आहेत. हवा, पाणी, माती इत्यादींच्या सरंक्षणासाठी 
कायद्याची उपण्स्थती म्हणर्जे समस्येचे 
तनराकरण झाले असे नाही. एकदा र्जागततक, 

राष्रीय ककंवा राज्य स्तरावर कायदा झाला की 
त्याची अंमलबर्जावणी करावी लागते. यशस्वी 
पयाधवरणीय कायद्याची अंमलबर्जावणी 
करवयासाठी, संबंधित डेिा गोळा करवयासाठी, 
त्यावर प्रकक्रया करवयासाठी आणण कायद्याची 
अंमलबर्जावणी करणार्या एर्जन्सीकडे ती 
हस्तांतररत करवयासाठी एक प्रभावी एर्जन्सी 
असणे आवश्यक आहे. र्जर एखाद्या व्यवतीने 
ककंवा संस्थेने कायदा ककंवा तनयम मोडला असेल 
तर त्याला कायदेशीर प्रकक्रयेद्वारे मशक्षा करावी 
लागेल. कायद्याची अंमलबर्जावणी करणार्या 
अधिकार्यांना माटहती संबंधित व्यवतींकडूनही 
आली पाटहर्जे. बहुतांश घिनांमध्ये, र्जर कोणतीही 
र्जाणीव टदली नाही तर, इच्छुक संबंधित व्यवतीने 
पयाधवरणाच्या संरक्षणासाठी र्जनटहत याधचका 
(पीआयएल) दाखल केली पाटहर्जे. देशात अनेक 
स्वयंसेवी संस्था आहेत र्जसे की WWF-I, BEAG 

आणण BNHS र्जे संविधनाच्या टहतासाठी या बाबी 
न्यायालयात नेतात. अशा प्रकरणांमध्ये कोणीही 
त्यांना मदत करवयाची ववनंती करू शकते. एमसी 
मेहता सारखे कायदेशीर तज् देखील आहेत 
ज्यांनी पयाधवरणीय कारणांना समथधन देवयासाठी 
न्यायालयात यशस्वीररत्या खिले लढल े आहेत. 
एक संबंधित मुद्दा हा आहे की अनेक 
अतनयममत पद्िती आहेत ज्यासाठी एखाद्या 
अनैततक अधिकार्याला लाच देऊन गुन्हा लपवला 
र्जातो. अशा प्रकारे सामान्य र्जनतेने केवळ 

संबंधित अधिकार्यांना माटहती देवयासाठीच नव्हे 
तर गुन्हेगारांवर कारवाई केली र्जाते हे 
पाहवयासाठी देखरेख म्हणून काम केले पाटहर्जे. 
 
 

6.14.1 Environment Impact 

Assessment (EIA): पयाावरण पररणाम 

मूल्यांकन 

 

सवध ववकास प्रकलपांसाठी, सरकारी असो ककंवा 
खार्जगी, MoEF ला सक्षम संस्थेने केलेलया प्रभाव 
मूलयांकनाची आवश्यकता असते. ईआयएने 
भौततक, र्जैववक आणण सामाण्र्जक मापदंडांचा 
ववचार केला पाटहर्जे. प्रकलप पास झालयास 
संभाव्य पररणाम काय असू शकतात हे ईआयएने 
सूधचत करणे अपेक्षक्षत आहे. पयाधवरण आणण वन 
मंत्रालयाने (MoEF) पयाधवरणीय आिारावर 
मंर्जुरीची आवश्यकता असलेलया मोठ्या संख्येने 
प्रकलपांची ओळख पिवली आहे. EIA ने पाणी, 
माती आणण हवेवर त्याचा काय पररणाम होईल हे 
तनण्श्चत केले पाटहर्जे. हे देखील आवश्यक आहे 
की प्रदेशात ओळखलया गेलेलया वनस्पती आणण 
प्रावयांची यादी दस्तऐवर्जीकृत आहे आणण अशी 
कोणतीही िोवयात येणारी प्रर्जाती आहेत ज्यांचे 
तनवासस्थान ककंवा र्जीवनावर ववपररत पररणाम 
होऊ शकतो का हे तनटदधष्ि करणे. बहुतेक ववकास 
प्रकलप र्जसे की उद्योग, रस्त,े रेलवे आणण िरणे 
देखील स्थातनक लोकांच्या र्जीवनावर पररणाम 
करू शकतात. हे EIA मध्ये संबोधित केल ेपाटहर्ज.े 
MoEF द्वारे सूचीबद्ि 30 ववववि उद्योग आहेत 
ज्यांना ते स्थावपत करवयापूवी मंर्जुरी आवश्यक 
आहे. 
 

प्रत्येक प्रकारच्या उद्योगाद्वारे तयार केलेल े
प्रभाव मभन्न असतात आणण प्रस्ताववत साइ्स 
देखील त्यांच्या प्रभावांच्या संवेदनशीलतेमध्ये 
मभन्न असतात. काही क्षेत्रे इतरांपेक्षा अधिक 
नार्जूक असतात. काहींकडे अद्ववतीय पयाधवरणीय 
व्यवस्था आहे. इतर वन्यर्जीवांचे तनवासस्थान 
आहेत आणण काही वनस्पती ककंवा प्रावयांच्या 



 

 

लुप्तप्राय प्रर्जातींचे घर असू शकतात. या सवध 
पैलूंना ववकास प्रकलप ककंवा उद्योगाची र्जागा 
मंर्जूर होवयापूवी मूलयांकनाची आवश्यकता असते. 
 

नवीन प्रकलपांना 'ग्रीन फीलड प्रोर्जेव्स' म्हणतात 
र्जेथे कोणताही ववकास झाला नाही. र्जे प्रकलप 
आिीच अण्स्तत्वात आहेत परंतु ववस्ताराची 

आवश्यकता आहे त्यांनी मंर्जुरीसाठी अर्जध करणे 
आवश्यक आहे. त्यांना 'िाउन फीलड प्रोर्जेव्स' 

म्हणतात. 
 

1986 चा पयाधवरण संरक्षण कायदा पास 
झालयानंतर, एखाद्या प्रकलपासाठी पयाधवरणीय 
मंर्जुरी ममळववयासाठी EIA अतनवायध झाले. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
6.14.2 Citizens actions and action 

groups: नागररकांच्या कृती आणण कृती 
गट 

 
 

नागररकांनी त्यांच्या आसपासच्या असुरक्षक्षत 
प्रकलपांच्या पररणामांपासून त्यांच्या स्वतःच्या 
पयाधवरणाचे रक्षण करवयासाठी पहारेकरी म्हणून 
काम करायला मशकल े पाटहर्जे. सुर्जाण 
नागररकांना केवळ अधिकारच नाहीत तर या 
संदभाधत कतधव्य देखील आहे. ते देशातील, त्यांचे 
राज्य, शहर ककंवा गावातील पयाधवरणीय 
हालचालींना बळकिी देवयासाठी लॉबी ववकमसत 
करवयासाठी कृती गिांमध्ये सामील होऊ 
शकतात. 
 

व्यवती स्वत: च्या स्वाथाधसाठी पररसरात 
राहणार्या इतरांसाठी पयाधवरणाचे नुकसान 
करणार्या गुन्हेगारांचे तनरीक्षण करताना एक 
ककंवा अनेक संभाव्य कारवाई करू शकतात. 
एखाद्या व्यवतीला पयाधवरणीय गुन्हा ककंवा 
उपद्रव संबंधित अधिकायांच्या लक्षात आणवयाचा 
अधिकार आहे. हे सरकारी लाइन एर्जन्सी र्जसे 
की पोलीस, वन ववभाग, कोलेविर ककंवा क्षते्राचे 
आयुवत र्जसे असेल तसे. किीकिी संबंधित 
अधिकारी पयाधवरणाच्या र्जटिल समस्यांचे 
सहर्जपणे कौतुक करू शकत नाहीत आणण 
एखाद्या व्यवतीला या समस्यांशी संवाद कसा 
सािायचा हे मशकणे आवश्यक आहे ज्याद्वारे 
संबंधित अधिकार्याला पयाधवरण समथधक 
पद्ितीने कायध करणे आवश्यक होते. र्जर हे कायध 
करत नसेल तर नागररक कायद्याच्या संबंधित 

केस स्िडी 
 

नमधदेची समस्या 
 

नमधदा नदी आणण त्याच्या उपनद्यांवर अनेक बंिारे 
बांिवयाच्या योर्जनेवरील वाद हा भारतातील न्याय्य आणण 
न्याय्य समार्जाच्या संघषाधचे प्रतीक आहे. या िरणांच े
बांिकाम अनेक गरीब आणण वंधचत समुदायांना ववस्थावपत 
करते, त्यांची तुलनेने स्वयंपूणध पयाधवरणीय अथधव्यवस्था आणण 
संस्कृती नष्ि करते आणण गववधष्ठ लोकांना तनवाधमसत ककंवा 
झोपडप्िीत राहतात. 
 

नमधदा बचाओ आंदोलन (नमधदा चळवळ वाचवा) ही एक 
अततशय गततशील लोकांची चळवळ आहे र्जी या वंधचत 
लोकांच्या हवकांसाठी लढत आहे ज्यांचे घर, उपर्जीववका आणण 
'राष्रीय टहत' च्या नावाखाली लुिल ेर्जात आहे. 
 

असेच एक िरण, सरदार सरोवर िरण, पूणध झालयावर 
37,000 हेविर सुपीक र्जमीन बुडवेल आणण 200,000 
आटदवासी ववस्थावपत होतील आणण पयाधवरणाला अकलपनीय 
नुकसान होईल. 

 



 

 

कायद्यांनुसार कायदेशीर तनवारण घेऊ शकतो. 
या हेतंूसाठी पयाधवरण संरक्षण कायदा आणण 
वन्यर्जीव संरक्षण कायदा हे सवाधधिक वापरले 
र्जाणारे कायदेशीर सािन आहे. र्जनटहत 
याधचकेद्वारे न्यायालये हलवणे शवय आहे आणण 
हे मा. सवोच्च न्यायालय-भारताचे सवोच्च 

न्यायालय, ज्याने अलीकडच्या काळात अनेक 
उच्च प्रबुद्ि संविधन समथधक तनणधय टदले आहेत. 
 

महत्त्वाच्या पयाधवरणववषयक समस्यांकडे लक्ष 
वेिवयासाठी नागररक गि 'रास्ता रोको', 'िरणे' 

इत्यादी दबावाच्या पयाधयी मागांचा अवलंब करू 
शकतात. ते प्रेस आणण इलेवरॉतनक माध्यमांद्वारे 
सावधर्जतनक समथधन ममळवू शकतात

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

केस स्िडी 
 

सायलेंि व्हॅली 
 

दक्षक्षण भारतातील उष्णकटिबंिीय रै्जवववववितेचा एक अनोखा 
भाग, सायलेंि व्हॅली येथील प्रस्ताववत र्जलववद्युत प्रकलप 
1970 च्या दशकात थांबववयात आला आणण 1984 मध्ये या 
क्षेत्राला राष्रीय उद्यान घोवषत करवयात आले. हे क्षेत्र 
वाचववयासाठी अनेक समवपधत व्यवती, गि आणण संघिनांनी 
लॉबबगं केले. पावयाखाली र्जाणे आणण त्याच्या समदृ्ि 
रै्जवववववितेच ेसंरक्षण करणे. 

 



 

 

 
 

6.15 PUBLIC AWARENESS 

 

आपलया देशातील पयाधवरण संवेदनशीलता केवळ मोठ्या र्जनर्जागतृी मोटहमेद्वारे वाढू शकते. यात अनेक 
सािने आहेत. इलेवरॉतनक मीडडया, प्रेस, शालेय आणण महाववद्यालयीन मशक्षण, प्रौढ मशक्षण, हे सवध मूलत: 
एकमेकांना पूरक आहेत. सरकारला पयाधवरण संरक्षणाची वककली करवयासाठी प्रमुख खेळाडू बनवयासाठी 
लहान स्थातनक उपक्रमांमिून टहरव्या हालचाली वाढू शकतात. पयाधवरण संरक्षणाचा आग्रह िरणार्या 
मतदारांची पुरेशी मोठी बँक असेल तरच िोरणकते पयाधवरण संविधनासाठी काम करतील. पयाधवरण समथधक 
मुद्दे मांडवयासाठी माध्यमांना टदशा देणे हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. अनेक र्जाटहरात मोटहमांमध्ये वारंवार 
संदेश असतात र्जे पयाधवरण संविधनासाठी नकारात्मक असतात. 
 
 

6.15.1 Using an Environmental Calendar of Activities:  

पयाावरणीय उपक्रमाचंी ददनदलशाका वापरतांना 
 

 

येथे अनेक पयाधवरणीय महत्त्वपूणध टदवस आहेत 
र्जे समुदायात सार्जरे केले र्जाऊ शकतात आणण  

पयाधवरणीय र्जागरूकता तनमाधण करवयासाठी 
वापरले र्जाऊ शकतात. 
 

2 फेिुवारी: िागनतक आर्द्ा भूमी ददवस पाणथळ 
प्रदेशांववषयी र्जागरूकता तनमाधण करवयासाठी 
आणण मानवर्जातीसाठी त्यांचे मूलय र्जाणून 
घेवयासाठी सार्जरा केला र्जातो. 2 फेिुवारी 1971 
रोर्जी इराणमिील रामसर येथे आंतरराष्रीय 
महत्त्व असलेलया ओलया भूमीवरील रामसर 
अधिवेशनावर स्वाक्षरी झाली. आपण शहर ककंवा 
गावाच्या पररसरात ओलया र्जममनीचा योग्य वापर 
आणण देखभाल करवयासाठी मोहीम सुरू करू 
शकता. 
 

२१ माचध: र्जागततक वनीकरण टदनाचा उपयोग 
आपलया र्जंगलांच्या अत्यंत वेगाने लुप्त 
होवयाबाबत र्जनर्जागतृी मोहीम सुरू 
करवयासाठी केला र्जाऊ शकतो. कायधक्रम 
कृतीमभमुख असणे आवश्यक आहे आणण 
वकृ्षारोपण सारख्या उपक्रमांसह चालू असलेली 
प्रकक्रया बनली पाटहर्जे. 

 

एवप्रल 7: र्जागततक आरोग्य टदन - र्जागततक 
आरोग्य संघिना (WHO) 1948 मध्ये या 

टदवशी अण्स्तत्वात आली. सावधर्जतनक आरोग्य, 

व्यावसातयक आरोग्य इत्यादी समस्या समर्जून 
घेवयासाठी वैयण्वतक स्वच्छता आणण 
स्वच्छतेची मोहीम राबवली र्जाऊ शकते. 
पयाधवरणाशी संबंधित रोग आणण त्यांच्या 
प्रसाराशी संबंधित ववषयांवर चचाध केली र्जाऊ 
शकते आणण प्रततबंिात्मक उपाय सुचवले र्जाऊ 
शकतात. 

 

18 एवप्रल: र्जागततक वारसा टदनाचा उपयोग 
स्थातनक ककलला ककंवा संग्रहालयाला भेि 
देवयासाठी केला र्जाऊ शकतो. पयाधवरणात 
आपलया सांस्कृततक स्मारकांचाही समावेश 
आहे. ववद्याथी या संिीचा उपयोग स्थातनक 
लोकांमध्ये त्यांच्या अत्यंत मौलयवान वारसा 
स्थळांववषयी र्जागरूकता तनमाधण करवयासाठी 
करू शकतात. 

 

२२ एवप्रल: पथृ्वीवरील मानवांमुळे होणार्या 
वाढत्या पयाधवरणीय समस्यांकडे लक्ष 
वेिवयासाठी अमेररकेतील लोकांच्या गिाने 
1970 मध्ये पथृ्वी टदन प्रथम सार्जरा केला. हा 
टदवस आता र्जगभर रॅली, सण, स्वच्छता, ववशषे 
कायधक्रम आणण व्याख्याने देऊन सार्जरा केला 
र्जातो. 

 



 

 

5 र्जून: र्जागततक पयाधवरण टदन 1972 मध्ये 
स्वीडनमध्ये मानवी पयाधवरणावरील स्िॉकहोम 
पररषदेच्या विाधपनटदनातनममत्त सार्जरा केला 
गेला, ण्र्जथे र्जगातील राष्रे पयाधवरणाच्या 
खचाधवर मानवी प्रगतीबद्दल आपली धचतंा 
व्यवत करवयासाठी एकत्र आले. या टदवसाचा 
उपयोग महाववद्यालयाने वषधभरात केलेलया 
ववववि पयाधवरणीय उपक्रमांना मांडवयासाठी 
केला र्जाऊ शकतो. महाववद्यालयीन स्तरावर 

पयाधवरण चळवळ मर्जबूत करवयासाठी नवीन 
प्रततज्ा करणे आवश्यक आहे. 

 

 

11 र्जून: र्जागततक लोकसंख्या टदन हा एक 
टदवस आहे र्जेव्हा महाववद्यालय आणण इतर 
स्वयंसेवी संस्थांमध्ये आयोण्र्जत सेममनारमध्ये 
लोकसंख्या आणण पयाधवरण यांच्यातील 
महत्त्वाच्या दवु्यावर चचाध होऊ शकते. 

 

6 ऑगस्ि: टहरोमशमा टदवसाचा उपयोग आपलया 
स्वतःच्या भोपाळ वायू दघुधिनेवर आणण 
चेरनोबबल आपत्तीवर चचाध करवयासाठी केला र्जाऊ 
शकतो. 
 

1 September सप्िेंबर: र्जागततक ओझोन टदन 
संयुवत राष्रांनी ओझोन थर संरक्षक्षत करवयासाठी 
आंतरराष्रीय टदवस म्हणून घोवषत केला. या 
स्तरावरील िोवयांववषयी अधिक र्जाणून 
घेवयासाठी आणण या र्जागततक िोवयाला कमी 
करवयासाठी ते काय करू शकतात यावर चचाध  

 
 

सुरू करवयाचा हा एक चांगला प्रसंग आहे. 
ओझोन कमी करणार्या पदाथांचे उत्पादन आणण 
वापर तनयंबत्रत करवयासाठी 1987 मध्ये स्वाक्षरी 
केलेला मॉण्न्रयल प्रोिोकॉल हा टदवस आहे. 
 

28 सप्िेंबर: ववववि उत्पादनावंवषयी ग्राहकांमध्ये 
र्जागरूकता तनमाधण करवयासाठी हररत ग्राहक 
टदन वापरला र्जाऊ शकतो. ववद्याथी दकुानदार 
आणण ग्राहकांशी र्जादा पॅकेण्र्जंगबद्दल बोलू 
शकतात आणण मोठ्या प्रमाणावर पॅकेर्ज नसलेले 
लेख वापरवयाची मोहीम राबवली र्जाऊ शकते. 
 

1-7 ऑविोबर: वन्यर्जीव सप्ताहात आमच्या 
प्रर्जातींचे संविधन आणण िोवयात येणार्या 
पररसंस्थांवर चचाधसत्रे असू शकतात. राज्य वन 
ववभाग ववववि उपक्रम आयोण्र्जत करतात ज्यात 
प्रत्येक ववद्याथ्याधने भाग घ्यावा. भारताच्या 
समदृ्ि र्जैवववववितेवर प्रकाश िाकवयासाठी 
पोस्िर प्रदशधन, पथना्याचे तनयोर्जन केले र्जाऊ 

शकते. वन्यर्जीव म्हणर्जे केवळ प्राणीच नव्हे तर 
वनस्पतींचाही समावेश होतो. 

 

 
6.15.2 What can I do?  

मी काय करू शकतो 
 

आपलयापैकी बहुतेक लोक आपलया देशातील 
पयाधवरणाच्या बबघडत असलेलया पररण्स्थतीबद्दल 
नेहमी तक्रार करत असतात. आम्ही कारवाईसाठी 
सरकारलाही दोष देतो. तथावप आपलयापैकी ककती 
र्जण प्रत्यक्षात आपलया स्वतःच्या 
पयाधवरणाबद्दल काही करतात? 

 

तुम्ही तुमच्या दैनंटदन र्जीवनात, तुमच्या 
व्यवसायात आणण तुमच्या समार्जातील 
पयाधवरणाला आिार देणार्या गोष्िींचा ववचार करू 
शकता. तुम्ही इतरांना तुमच्या पयाधवरण अनुकूल 
कृतींचे अनुसरण करवयास सांगू शकता. एक 
प्रमसद्ि हुकूम म्हणर्जे ' र्जागततक पातळीवर 
ववचार करणे आणण स्थातनक पातळीवर कायध 
करणे’ . तुमचे स्वतःचे वातावरण सुिारवयासाठी, 
'तुम्ही' या र्जगात फरक करू शकता. 
 

Biodiversity Conservation: िैवववववधता 
संवधान:  
 

करा: 
 

1. आपलया घराच्या आणण आपलया कामाच्या 
टठकाणी स्थातनक ककंवा देशी प्रर्जातींची अधिक 
झाडे लावा. आपलया ममत्रांना असे करवयास 



 

 

प्रोत्साटहत करा. वनस्पती अनेक प्रकारे आपलया 
अण्स्तत्वासाठी अत्यावश्यक आहेत. 
 

2. र्जर तुमची शहरी बाग झाडांसाठी खूप लहान 
असेल तर त्याऐवर्जी स्थातनक झुडुपे आणण रांग 
लावा. हे पक्षी आणण कीिकांच्या र्जीवनाचे 
समथधन करतात र्जे तनसगाधतील अन्नसाखळींचा 
एक महत्त्वाचा घिक बनतात. शहरी र्जैववववविता 
संविधन व्यवहायध आहे आणण मयाधटदत पण 
मौलयवान ववववितेला आिार देऊ शकते. 
 

3. र्जर तुम्ही एखाद्या अपािधमेंिमध्ये राहत 
असाल तर कंुपण असलेलया वनस्पतींचा वापर 
करून िेरेस ककंवा बालकनी गाडधन वाढवा. 
णखडकीच्या पेिींचा वापर लहान फुलांच्या रोपांच्या 
वाढीसाठी केला र्जाऊ शकतो, ज्यामुळे तुमच्या 
घराच्या सौंदयाधतही भर पडते. 
 

४. र्जेव्हा र्जेव्हा आणण ण्र्जथे शवय असेल तेव्हा 
झाडे तोडवयापासून प्रततबंधित करा, ककंवा हे 
िाळणे तुमच्यासाठी शवय नसेल तर संबंधित 
अधिकार्यांना त्वररत कळवा. र्जुनी झाडे ववशेषतः 
महत्वाची आहेत. 
 

5. आमच्या िेकडयांना वस्ती ककंवा तत्सम 
अततक्रमणांपासून मुवत ठेववयाचा आग्रह िरा. 
डोंगर उताराच्या र्हासामुळे पयाधवरणाची गंभीर 
समस्या तनमाधण होते. 
 

6. खरेदी करताना, मयाधटदत पॅकेण्र्जंगमध्ये 
उत्पादने तनवडा. हे केवळ लँडकफलसमिील 
कचर्याचे प्रमाण कमी करवयात मदत करणार 
नाही, तर पे-पॅककंग आणण पॅकेण्र्जंगसाठी झाडे 
तोडवयाची आपली गरर्ज कमी करवयास मदत 
करेल. 
 

7. कागदाचा वापर कमी करवयाचे मागध शोिा. 
प्रत्येक कागदाच्या दोन्ही बार्जू वापरा. आपला 
कचरा कागद पुनवाधपरासाठी पाठवा. 
 

8. आपलया घरासाठी पुनप्रधकक्रया केलेले कागद 
उत्पादने खरेदी करा. उदाहरणाथध कागदाची पत्रके, 

मलफाफे इ. 
 

9. कािधन आणण धगफ्ि-रॅवपगं पेपरचा पुन्हा वापर 
करा. वतधमानपत्र आणण कचरा कागद कचरा 
म्हणून फेकवयाऐवर्जी त्याचा पुनवाधपर करा. 
 

10. वापरलेली पुस्तके आणण मामसके शाळा, 
रुग्णालये ककंवा ग्रंथालयांना दान करा. देणग्या 
केवळ या संस्थांना मदत करणार नाहीत, तर 
कागदाच्या तनममधतीसाठी वापरलया र्जाणार्या 
नैसधगधक संसािनांचे शोषण देखील कमी करतील. 
 

11. अभयारवय आणण राष्रीय उद्याने, तनसगध 
खुणा, मोकळी र्जागा आणण र्जंगले वाचववयाची 
गरर्ज अिोरेणखत करणार्या कायधक्रमांमध्ये 
सहभागी व्हा. 
  
12. प्रोर्जेवि िायगर, प्रोर्जेवि हत्ती इत्यादींना 
समथधन द्या आणण पयाधवरण संरक्षण आणण 
तनसगध संविधनासाठी काम करणार्या स्वयंसेवी 
संस्थांमध्ये सामील व्हा. 
 

13. वन्यर्जीव सप्ताह आणण वकृ्षारोपण मोहीम 
आणण पयाधवरणाच्या नाशाववरोिातील तनषेि 
यासारख्या इतर सावधर्जतनक कायधक्रमात स्वतःला 
आणण ममत्रांना सामील करा. 

 

 

करू नका 
 

1. फुलांचे पुष्पगुच्छ सादर करू नका त्याऐवर्जी 
एका भांडयात एक वनस्पती द्या आणण आपलया 
ममत्रांना तसे करवयास प्रोत्साटहत करा. 
 

2. अनावश्यक पत्रके आणण पत्रके फवत मोफत 
असलयाने गोळा करू नका. 
 

3. तुम्ही पािी आयोण्र्जत करता तेव्हा पेपर 
प्ले्स आणण टिशू ककंवा पेपर डेकोरेशन वापरू 
नका. 
 

 



 

 

Habitat preservation: ननवासस्थान ितन 

 

करा: 
 

1. र्जबाबदारीने र्जंगलांना भेि द्या. आपण 
घेतलेली प्रत्येक गोष्ि बाहेर आणवयाचे लक्षात 
ठेवा आणण इतरांनी सोडलेला कचरा साफ करा. 
धचन्हांककत मागांवर रहा आणण वन्यर्जीवांना 
शांतता आणण शांतता हवी या वस्तुण्स्थतीचा 
आदर करा. पयाधवरणाचा अभ्यास करा; ते र्जतन 
करवयाची र्जबाबदारीची र्जास्तीत र्जास्त भावना 
देते. 
  
2. प्रावयांशी दयाळू व्हा. ममत्रानंा पक्षी, बडूेक, साप, 

सरडे आणण कीिकांसारख्या वन्य प्रावयांना त्रास 
देवयापासून ककंवा कू्रर होवयापासून थांबवा. 
 

3. पक्ष्यांबद्दल र्जाणून घ्या. आपलया पररसरात 
सामान्य असलेलया पक्ष्यांना ओळखा. त्यांच्या 
खावयाच्या गरर्जा आणण खावयाच्या सवयी 
समर्जून घ्या. पक्ष्यांसाठी कृबत्रम घरिे बांिणे. हे 
पक्ष्यांना आपलया शेर्जारी राहवयास प्रोत्साटहत 
करेल, र्जरी त्यांचे घरिे राहवयाचे टठकाण दमुमधळ 
असले तरीही. 
 

 

4. लहान सस्तन प्रावयांसारखी वन्यर्जीव, र्जस ेकी 
धगलहरी, वाहून ककंवा थेंब पाणी देऊन आपलया 
बागेकडे आकवषधत करा. बादलीच्या तळाशी एक 
तछद्र बनवा आणण वात म्हणून काम करवयासाठी 
एक ण्स्रंग लावा. टदवसभर हळूहळू पावयाने 
भरवयासाठी आपलया बडधबाथच्या वर झाडाच्या 
फांदीवर बादली लिकवा. 
 

 

5. आपलयाकडे पाळीव प्राणी असलयास, त्यांना 
चांगले खायला द्या आणण त्यांना योग्य घर द्या 
आणण आपत्कालीन पररण्स्थतीत योग्य वैद्यकीय 
सेवा द्या. 
 

6. र्जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्राणणसंग्रहालयाला भेि 
देता तेव्हा तेथे आढळणार्या प्रावयांबद्दल र्जाणून 

घ्या परंतु त्यांच्या वपरं्जर्याच्या प््यांमिून 
त्यांना धचडवू नका ककंवा त्यांना दखुवू नका. 
त्यांना शांततापूणध अण्स्तत्वाचा अधिकार आहे. 
प्राणीसंग्रहालय कोणत्याही पररण्स्थतीत 
त्यांच्यासाठी आदशध घर नाही. 

 

 

करू नका 
 

1. संरक्षक्षत क्षेत्रातील प्रावयांना त्रास देऊ नका, 
धचडवू नका, दखुवू नका ककंवा दगड फेकू नका 
आणण इतरांना असे करवयापासून रोखI. र्जर 
तुम्हाला एखादा र्जखमी व्यवती टदसला तर वन 
अधिकार्यांशी संपकध  सािा. 
 

2. पक्षी ककंवा प्रावयांच्या नैसधगधक अधिवासांना 
त्रास देऊ नका ककंवा नष्ि करू नका. 
 

3. लेदर हँडबॅग आणण मलपण्स्िक सारख्या 
लेखांचा वापर करू नका, र्जे प्राणी उत्पादनांपासून 
बनवले र्जातात. वन्यर्जीव उत्पादनांचा वापर करू 
नये. 
 

4. फुलपाखरे ककंवा इतर पंथांना पकडू नका 
ककंवा मारू नका. फुलपाखरे, पतंग, मिमाश्या, 
बीिल आणण मुंग्या हे महत्वाचे परागकण आहेत. 
 

5. डॅ्रगनफ्लाय आणण स्पायडर सारखे लहान 
प्राणी आणण कीिक मारू नका कारण ते र्जैव-
कीिक तनयंत्रण यंत्रणा म्हणून काम करतात. 
 

6. र्जंगलात गोळा केलेल े प्राणी ककंवा वनस्पती 
घरी आणू नका. आपण र्जंगली लोकसंख्या आणण 
नैसधगधक इको-मसस्िीम ण्र्जथे ते गोळा केल े गेल े
तेथे गंभीरपणे हानी पोहोचवू शकता. 
 

7. पसध, पाकीि, बूि आणण सरपिणार्या 
कातडीपासून बनवलेली उत्पादने खरेदी करू नका. 
र्जर तुम्हाला खात्री नसेल की एखादे उत्पादन 
वन्य प्रर्जातींपासून बनवले गेले असेल तर ते 
वापरणे िाळणे चांगले. 
 



 

 

8. हण्स्तदंतीपासून बनवलेली उत्पादने खरेदी करू 
नका. हत्तींना त्यांच्या दातांसाठी मारले र्जाते, र्जे 
ववववि प्रकारचे हण्स्तदंत उत्पादने बनववयासाठी 
वापरले र्जातात. 
 

Soil conservation: मदृा संवधान: 
 

करा: 
1. पावसामध्ये मातीची िूप 
रोखवयासाठी आणण र्जममनीतील ओलावा 
वाचववयासाठी आपलया शेतात ककंवा 
बागेतील माती ओलया थराने झाकून 
ठेवा. पालापाचोळा गवताच्या ण्वलवपगं्र्ज 
ककंवा पानांच्या कचरापासून बनवता 
येतो. 
 

2. र्जर तुम्ही तुमच्या शेतात ककंवा 
बागेत खडकाळ उतारावर लागवड 
करवयाची योर्जना आखत असाल तर 
प्रथम क्षेत्राचे िेरेमसगं करून मातीची िूप 
थांबवा. िेरेस पावसाचे पाणी उतारावर 
कमी करवयास मदत करतात र्जेणेकरून 
ती माती वाहून नेवयाऐवर्जी र्जममनीत 
मभर्जू शकते. 
 

3. झाडं आणण र्जममनीला झाकणारी झाडे 
लावून तुमच्या समार्जात मातीची िूप 
रोखवयात मदत करा र्जी र्जममनीला 
िरून ठेववयास मदत करतात. लागवड 
करणे, तनिी उभारणे, झाडे, झुडपे आणण 
गवत लाववयासाठी स्थातनक 
सरकारसोबत काम करणे आणण त्यांची 
दीघधकालीन देखभाल करवयासाठी तुम्ही 
नागररकांचा एक गि आयोण्र्जत करू 
शकता. 
 

4. र्जर तुमचे महाववद्यालय मोकळ्या 
र्जागेने वेढलेले असेल तर माती ककती 
चांगली टदली र्जात आहे याचे मूलयांकन 
करा. अशा टठकाणी शोिा ण्र्जथे माती 

वाहू शकते, र्जसे की न लावलेलया उंच 
उतारावर ककंवा प्रवाहाच्या काठावर, ककंवा 
ण्र्जथे माती ओले झाकवयाऐवर्जी उघडी 
आहे. या क्षेत्रांना ववशेष काळर्जी 
आवश्यक आहे आणण काळर्जीपूवधक 
पुनलाधवणी करणे आवश्यक आहे. 

 

5.आपलया बागेची माती समदृ्ि 
करवयासाठी सेंटद्रय पदाथध वापरा. 
उदाहरणाथध स्वयंपाकघरातील 
कचर्यापासून कंपोस्ि आणण पोलरीपासून 
खत, गायीचा कचरा पोषक तत्वांचा 
चांगला स्रोत आहे. खत फार तार्जे नाही 
आणण आपण र्जास्त वापरत नाही याची 
खात्री करा. तनरोगी माती तनरोगी झाडे 
वाढवते आणण ती कीिकनाशके आणण 
तणनाशकांची गरर्ज कमी करते. 
 

6. आपलया भार्जीपाला बागेत, पोषक 
घिकांचा र्हास िाळवयासाठी वपके 
कफरवा. मिार आणण बीन्स सारख्या शेंगा 
पुन्हा र्जममनीत नायरोर्जन िाकतात. 
 

7. आपलया महाववद्यालयात ककंवा 
गाडधनमध्ये कंपोस्ि खडडा तयार करा, 
र्जेणेकरून आपण स्वयंपाकघरातील 
सेंटद्रय कचर्याने आपली माती समदृ्ि 
करू शकाल आणण कचर्याचे प्रमाण 
लँडकफलमध्ये पाठवू शकाल. आपलया 
कॉलेर्ज ककंवा लंचरूममध्ये बादलया सेि 
करा ण्र्जथे फळ आणण उरलेले अन्न 
ठेवता येईल. कंपोस्ि खडडयात दररोर्ज 
बादलया ररकाम्या करा आणण कॉलेर्जच्या 
आसपासची माती समदृ्ि करवयासाठी 
काही आठवडयांत तयार झालेलया 
समदृ्ि कंपोस्िचा वापर करा. ककचन 
स्कॅ्रप, पाने आणण गवत ण्वलवपगं उत्कृष्ि 
कंपोस्ि आहेत. 

 

 



 

 

करू नका: 
 

1. गवत काढू नका, लॉनवर सोडा. कटिगं्र्ज 
आद्रधता टिकवून ठेवणारी पालापाचोळा 
आणण नैसधगधक खत म्हणून काम करतात. 
 

2. आपलया बागेत ववषारी कीिकनाशके 
वापरू नका, ते बयाधचदा फायदेशीर र्जीवांना 
मारतात, आपली माती तनरोगी राहणे 
आवश्यक आहे. 

 
 

 

 

 

 

Conserving water: िल संवधान: 
 

करा: 
 

1. दैनंटदन कामांसाठी वापरलया र्जाणार्या पावयाचे 
प्रमाण कमी करा. उदाहरणाथध - पाणी 
वाचववयासाठी दात घासताना िॅप बंद करा. 
 

2. घरातील वनस्पतींसाठी स्वच्छ िुवयाचे पाणी 
पुन्हा वापरा. भार्जीपाला िुतलेलया पावयाचा 
पुनवाधपर करा आपलया बागेतलया झाडांना ककंवा 
आपलया कंुडलेलया झाडांना. 
 

3. बाष्पीभवन कमी करवयासाठी नेहमी सकाळी 
लवकर झाडांना पाणी द्या. 
 

4. पाणी आणण डडिर्जिं वापर कमी करवयासाठी 
डडश िुवयापूवी मभर्जवा. 
 

5. टदवसाला अनेक मलिर पाणी वाचववयासाठी 
शौचालय आणण बाथरूममध्ये गळती पहा. 
 

6. झाडांना पाणी देताना, माती पाणी शोषून घेते 
तततकेच र्जलद पाणी. 
 

7. अधिक कायधक्षमतेने पाणी देवयासाठी टठबक 
मसचंन प्रणाली वापरा. 
 

8. र्जेव्हा आपलयाला पाणी वपवयाची गरर्ज असते, 
तेव्हा वाया र्जावयापासून िाळवयासाठी आवश्यक 
तेवढेच घ्या. आपलया देशात बर् याच लोकांना 
स्वच्छ वपवयाचे पाणी देखील उपलब्ि नाही! 
 

9. मौलयवान पावसाच्या पावयाची बचत करणे 
अत्यंत महत्वाचे आहे. छतावरील पावसाचे पाणी 
साठवा आणण नद्या आणण तलावांवरील भार कमी 
करवयासाठी ववटहरींचे पुनभधरण करवयासाठी त्याचा 
शाश्वत वापर करा. 
 

10. र्जल प्रदषूण रोखवयासाठी नालयांमध्ये 
र्जाणार्या कचर्याचे तनरीक्षण आणण तनयंत्रण करा. 
 

11. कफनील, मर्जबूत डडिर्जं् स, शॅम्पू, रासायतनक 
कीिकनाशके आणण आपलया घरात वापरली 
र्जाणारी रासायतनक खते यांसारख्या रसायनांना 
पयाधवरणास अनुकूल पयाधय र्जसे की कडुतनबं 
आणण बायोफटिधलायझसधसह बदला. घरगुती 
रसायनांद्वारे भूर्जल दवूषत होणे ही वाढती धचतंा 
आहे. 
 

12. गणेश चतुथीसाठी, प्लास्िर ऑफ पॅररसच्या 
मूतीऐवर्जी ‘शाडू’ मूती घरी आणा आणण नदी 
प्रदषूण कमी करवयासाठी नदीत ववसर्जधन 
करवयाऐवर्जी दान करा. 
 

 

करू नका: 
 

1. तुमचा िॅप पूणध शवतीने चालू करू नका, 
त्याऐवर्जी मंद प्रवाह ठेवा. 
2. शॉवर वापरू नका, त्याऐवर्जी आंघोळीसाठी 
पावयाची बादली वापरा. बादलीतील पाणी 
वापरवयाच्या तुलनेत 10 ममतनिांचे शॉवर अनेक 
मलिर पाणी वाया घालवते. 
 

३. बागेच्या झाडांना र्जास्त पाणी देऊ नका, त्यांना 
आवश्यकतेनुसारच पाणी द्या. 
 

४. पावयाचे स्त्रोत ककंवा पावयाचे स्त्रोत कचरा 
फेकून दवूषत करू नका. हे पाणी तुम्हाला ककंवा 
इतर कोणालाही प्यावे लागेल! 



 

 

 

Conserving energy: ऊिाा संवधान: 
 

करा: 
 

1. आवश्यक नसताना टदवे, पंखे आणण वातानुकूलन 
बंद करा. 
2. कमी व्होलिेर्ज टदवे वापरा. 
3. ्यूब लाइि आणण एनर्जी सेव्हर बलब वापरा 
कारण ते कमी वीर्ज वापरतात. 
4. आवश्यक नसताना रेडडओ आणण दरूदशधन बंद 
करा. 
5. पाणी गरम करवयासाठी आणण सौर कुकरमध्ये 
अन्न मशर्जवून सौर ऊर्जाध सारख्या ऊर्जेचे पयाधयी 
स्त्रोत वापरा. 
6. ववद्युत उपकरणांचा वापर कमी करा. 
7. उन्हाळ्यात, घर थंड ठेववयासाठी सकाळी लवकर 
णखडवया, पडदे आणण दरवार्जे बंद करा. 
8. ऊर्जाध वाचववयासाठी शवय तततवया प्रेशर 
कुकरचा वापर करा. 
9. स्िोव्ह वापरलयानंतर लगेच बंद करा. 
10. तुम्ही स्वयंपाक सुरू करवयापूवी गोष्िी तयार 
करा आणण ठेवा. 

11. स्वयंपाक करताना पात्र े बंद ठेवा आणण उर्जाध 
वाचववयासाठी लहान, अरंुद तोंडाच्या भांडयांचा वापर 
करा. 
12. र्जेवण र्जवळर्जवळ मशर्जवलयावर गॅस स्िोव्ह बंद 
करा आणण भांडं बंद ठेवा. आिीच आत असलेलया 
वाफेने ते पूणधपणे मशर्जेल. 
13. स्वयंपाक करवयापूवी तांदळू, डाळी वगैरे मभर्जवून 
ठेवा र्जेणेकरून स्वयंपाकाची वेळ कमी होईल आणण 
इंिन वाचेल. 
14. आपलया कुिंुबाला एकत्र र्जेवायला लावा, यामुळे 
इंिन पुन्हा गरम होईल. 
15. मभतंी आणण छतासाठी पेंिची हलकी सावली 
तनवडा, कारण ते अधिक प्रकाश प्रततबबबंबत करेल 
आणण ववर्जेचा वापर कमी करेल. 
16. तुमच्या वाचनाचे िेबल णखडकीर्जवळ ठेवा आणण 
नैसधगधक प्रकाशात वाचून तुमचे वीर्ज बबल कमी करा. 
17. सायकल वापरा- ती कमी र्जागा व्यापत,े कोणतेही 
प्रदषूण देत नाही आणण तनरोगी व्यायाम प्रदान करते. 
18. शवय तततवया रेन आणण बस सारख्या 
सावधर्जतनक वाहतूक प्रणाली वापरवयाचा प्रयत्न करा. 
19. बाहेर र्जावयापूवी आपलया सहली आणण मागांची 
योर्जना करा. 
20. शवय असेल ततथे चालवयापेक्षा चाला. चालणे हा 
तुमच्या आरोग्यासाठी उत्तम व्यायाम आहे.

 
 
 

  



 

 

करू नका: 
 

1. अनावश्यक मैदानी सर्जाविीचे टदवे वापरू नका. 
 

2. उन्हाळ्यात धगझर वापरू नका. त्याऐवर्जी, सूयधप्रकाशाच्या मदतीने नैसधगधकररत्या पाणी गरम करा. 
 

3. हॅलोर्जन टदवे वापरू नका कारण ते खूप वीर्ज वापरतात. 
 

4. अन्न अर्जूनही गरम असताना रेकिर्जरेिरमध्ये ठेवू नका. 
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