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1) सारांश 

िनसगर य स देश खडबडून जागा झाला आहे. कोणी हणताहेत क  पश ्   िचम घाट प रसर त  गट 

जी नकारघंटा वाजवतो आहे, याने सा या देशाचा वकास ठ प होणार आहे; दुसरे हणताहेत क , छे, हा अहवाल 

व वंसा या आड येईल, ख या-खु या वकासा या नाह !  मी आ म व ासाने, ठासून हण ूइ छतो क  आमचा 

अहवाल नकारा मक नाह , पूणतः सकारा मक, रचना मक, व ानािध त आहे. हणूनच मला बळकट आशा 

आहे क  जशी समु मंथनातून चौदा र  े बाहेर पडली, तशी ा सा या वचारमंथनातून स यक्   वकासा या, 

िनसगाला जप या या न या णाली आप या हाती येतील.   

आपणा सवानाच वकासाची आस आहे. वकास हणजे उमलण,े खुलणे. जो ‘बहुजन हताय 

बहुजनसुखाय’ असेल, तो खरा वकास. अथातच हे साधायला ह  या िनसगा या कलाने, लोकां या साथीनेच 

राबवली गेली पा हजे. िनकोप िनसग हा मानवी जीवनानंदाचा, आरो याचा, अनेकां या उपजी वकेचा आधार तंभ 

आहे. र ािगर  ज ात या लोटया या रासायिनक उ ोगांचेच उदाहरण या. इथ या कारखा यांतून िनमाण 

होणा या भयंकर दूषणावर यव थत कारवाई होत नाह , ा वर इथले अनेक उ ोग कूपनिलकां ारे भूजलात 

जहर सोडताहेत. दूषणामुळे मा यांची सं या घटून 20 हजार लोक बेकार झालेत, तर उ मांत केवळ 11 हजार 

रोजगार उपल ध झाले आहेत. सरकारने दडपले या उ ोगांची सुयो य थलिन ित दश वणा या र ािगर  

ज ा या मानिच ातह  (ZASI) इथे अस  दूषण आजच आहे, ह  व तु थती दाखवली आहे. तर ह  इथेच एक 

नवा पे ोकेिमकलचा क प हो याचा ताव आहे. ातून कोण खुलते आहे? हा वकास न हे, हा तर झाला 

दु शासनाने ‘अ पजन हताय व पजनसुखाय’ राबवलेला वकार. 

मानवा या िनसग ेमातून देवरायां या संर णासार या अनेक चांग या परंपरा उपज या. ाच 
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भावनेतून अभयार ये था पली जातात, देशाचा एक-तृतीयांश भू देश, आ ण दोन-तृतीयांश ड गराळ मुलुख  

वना छा दत असावा हे ठरवले जाते. ते हा काह  ठकाणी खास क न, पण सव च ववेकाने िनसग सांभाळला 

पा हजे. नैसिगक अिधवासांचे  तुकडे-तुकडे पडू नयेत, यां यातले दुवे टकावेत हणून द ता बाळगली पा हजे. 

ासाठ  आ ह  सव उपल ध मा हती संगणक कृत क न, याव न सं या मक आडाखे बांधून प म घाटावर 9 x 

9 कलोमीटर या 2200 चौकट  टाकून ा कती संवेनाशील आहेत हे ठरवले. मग व तुिन  िनकषां या आधारे 

सव चौकट ंची चार ह यांत वभागणी केली: [1] अभयार ये व रा ीय उ ाने [2] अितशय संवेदनशील [3] म यम 

संवेदनशील व [4] कमी संवेदनशील. गाव पातळ ंपासून सव सीमा व पाणलोट े ांचा वचार क न ा सीमा 

ठरवणे उिचत. परंतु हे कर यास आम यापाशी वेळ न हता.  हणून आ ह  तालुकिनहाय मांडणी केली. ह  

ाथिमक आहे, ा सव सीमा गावां या ह  व पाणलोट े ांचा, लोकांना काय हवे- काय नको ाचा वचार क न 

मगच िन त करा यात असे सुचवले आहे.  

िनसग ेमा या उ वल परंपरा असले या आप या देशात िनसगाची जपणूक दंडुकेशाह ने न हे, तर 

लोकसहभागानेच हायला हवी. आज अिधकृत िनसग संर ण केवळ लोकांना जाच करणा या शासक य यं णे ारा 

केले जाते. महाबळे र या संवेदनशील प रसर े ात वृ तोड वर चाप लागला हणून नाग रकां यात समाधान 

आहे, पण धनदांड यां या हॉटेलां या आवारांत बनधा त वृ तोड चालते आ ण भूजलाचा वापर मयादेत रहावा 

हणून घातले या िनबधांचा वापर लाच उकळ यासाठ  केला जातो हणून ती  असंतोष आहे. ते हा केवळ आ ह  

सुचवलेले िनबध मानले जावेत असा आ ह नाह . तसेच काय िनयम असावेत हे द ली-मंुबईत नेते-बाबंूनी ठरवावे, 

हेह  आ हाला मा य नाह . संवेदनशील प रसर े  े ह  संक पना पायाकडून कळसाकडे जात राबवली जावी. 

आम या सूचना केवळ सवसहभागाने िनणय घे याची या सु  कर याला आधार हणून के याहेत. अशा 

यव थापनाबाबत ामसभांचा, मोह ला सभांचा, ामपंचायतींचा, पंचायत सिम यांचा, ज हा प रषदांचा, 

नगरपािलकांचा स ला घेणे आव यक आहे. हे यव थापन सरसकट, काह तर  ताठर िनबध लागू क न होण े

अिन  आहे. येक ठकाणी लविचकपण े थािनक प र थतीला अनु प असेच सकारा मक उप म व ज र ते 

िनबध ठरवले गेले पा हजेत.  
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हे कमी जा त तपशीलात असू शकेल. उदाहरणाथ, संपूण िसंधुदुग संवेदनशील े  घो षत करावा असे 

ठरव यास, कोठेह  अतीव दूषक उ ोगधंदे नकोत असे ठरवता येईल. पण एखा ा ामापंचायतीत इथे केवळ शेती 

बागायती उ पादनांवर या करणारे उ ोगधंदे हवेत, इतर कोणतेह  नकोत असे ठरवता येईल. काह  ामसभा 

काह ह  खाणी नकोत एवढेच सुचवू शकतील, इतर जा त बारका यात जाऊन उ या चढावर ं द र ते नकोत कंवा 

वहाळांना अपाय होणारे कोणतेह  बांधकाम नको; काजूब डावर व वनौषधींवर आधा रत उ ोग हवेत; खाजगी 

जंगलांची अिभवृ द करायला हवी; थािनक देवरहाट ला पूण संर ण हवे अशा सूचना देऊ शकतील. अशा 

संवेदनशील प रसर े ातील शेतक यांना गावरान वाणांचे जतन कर यासाठ  रा ीय जनुक िनधीतून खास 

अनुदान देता येईल; तसेच भारता या हवामान बदला या आ हानाला त ड दे यासाठ  आखले या योजनेतून 

शेतजिमनीतील स य अंश वाढव याब ल अनुदान देता येईल.  

आप या अनेक काय ांत ामसभा, पंचायती व इतर थािनक सं थांना मह वाची भूिमका दलेली आहे. 

दुदवाने लोकांवर सारे काह  लाद ूइ छणार  सरकारे हे कायदे खंुट ला टांगून ठेवतात. हे बदलावे असा आमचा 

आ ह आहे. जैव व वधता काय ा माणे सव थािनक सं थांतील जैव व वधता यव थापन सिम यांना सं हण 

शु क आकार याचे, अनुदाने वीकार याचे मह वाचे अिधकार िमळाले आहेत. यांचा िनसग संर ण सेवा-

शु का या पात ाम समाजांना उप नाचे साधन उपल ध क न दे या या योजना आखून एका न या, गितपर 

दशेने चांगला उपयोग करता येईल. जैव व वधता यव थापन सिम यांना वेगवेग या क पां या 

पयावरणावर ल आघातां या पर णात मह वाची भूिमका देऊन क पांना मंजुर  दे यात जो खोटा-नाटा यवहार 

सरास चालू आहे याला आळा घालता येईल. तसेच, वनसं ा लाग ूझालेली सव जमीन 2006 या वनािधकार 

काय ा या क ेत येते. ा काय ा माणे सव पारंप रक वनिनवासींना- केवळ आ दवासी नाह - वनभूमी या 

यव थापनात मह वाची भूिमका दलेली आहे. ते हा ा काय ानुसार वनसं ा भूमी या यव थापनाचा अिधकार 

पु हा लोकां या हातात येऊन अशा जिमनी या सु यव थापनाचे य  सु  करता येतील.   

महाभारतात दु शासन आहे, तसाच वश ्वकमाह . वश ्   वक याने ारकानगर , लंका, व ह तनापूर 

उभारली; रथ, वमाने, आभूषण ेबनवली. वकास येत मानव अशी िनिमती करतच राहणार. यातून िनसगात 
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ढवळाढवळ होणारच. य कंिचतह  ढवळाढवळ होता कामा नये अशी कोणाचीच भूिमका असणार नाह - आमची 

पण बलकुलच नाह . पण मनु य े रत यां क िनिमती- कुठेह , कधीह , कशीह  केलेली - नेहमीच वागताह  आहे 

असे  हणणेह  उिचत नाह . यात तारत य, ववेक दाखवलाच पा हजे. शृंगार हा मानवी जीवनाचा अ वभा य 

आनंदवधक भाग आहे, हणून दु शासनाचा ौपद वरचा अ याचार हा काह  आपण शृंगा रक अतएव वीकारणीय 

कधीच मानणार नाह . तशीच सवच कृ म िनिमती नेहमीच वागताह आहे असे मानण ेपूणत: असमथनीय आहे. 

आप याला सदस केबु ने वागणारा वश ्   वकमा हवा, अ याचार  दु शासन नको, एवढाच आमचा आ ह आहे. 

वकासच नको असा बलकुलच नाह ! 

गितपथाकडे बोट दाखवणा या वचार मंथनास चालना देणे हेच आमचे एकमेव उ  आहे. दुदवाने 

आजचे दु शासनी नेते-बाबू जनतेवर जनादनावर सारे लादताहेत, ातून िनसगाची नासाड  होते आहे, महागाई 

भडकते आहे, बेरोजगार  वाढते आहे, वषमता कडकते आहे, देशातली ेचाळ स ट के जा अधपोट  ठेवली जाते 

आहे. हे बदलले पा हजे. हणून आ ह  वेगवेग या े ांसाठ  मांडलेली मागदशक सू  ेतंतोतंत वीकारावी असा 

आमचा दुरा ह नाह . हा अहवाल वचाराथ मराठ तून लोकांपुढे ठेवला जावा. ामसभांतून–मोह लासभांतून ा 

अहवालावर बारकाईने चचा क न मगच लोकशाह  प तीने अंितम िनणय घेतले जावेत. आमचा आ ह आप या 

देशात कायदेशीर राजवट राब वली गेली पा हजे, लोकां या इ छा- आकां ांना मान दला गेला पा हजे एवढाच 

आहे.  

गौतम बु  हणाला होता क  याने समाधाना या रथाला उ साहाचे घोडे जोडले आहेत, आ ण ववेकाचा 

चाबूक वापरत तो रथ िध या गतीने, पण यो य दशेने चालवतो आहे. आज बु ा या मायदेशात असंतोषा या 

रथाला संघषाचे घोडे जुंपले गेले आहेत, आ ण आपली के  व रा य सरकारे दवाळखोर चा चाबूक फडकावत तो 

रथ चुक या दशेने भरधाव घेऊन चालले आहेत. सुबु , जाग क स िनवासी जनता  आप या रा रथाला यो य   

मागावर आण यात पुढाकार घेईल अशी मला पुरेपूर खा ी आहे!  
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2) ा ता वक 

भूिमका 

िनकोप  िनसग हा मानवी जीवनानंदाचा, आरो याचा, अनेकां या उपजी वकेचा आधार तंभ आहे. 

मानवा या उपजत िनसग मेातून वड- पंपळ-उंबरांची पूजा, देवडोह व देवरायांचे संर ण अशा अनेक चांग या 

परंपरा िनमाण झा या. ाच भावनेतून आज अभयार ये, रा ीय उ ाने था पली जातात, देशाचा एक तृतीयांश 

भू देश, तर या या दु पट दोन तृतीयांश ड गराळ मुलुख  वना छा दत असावा हे मा य केले जाते. ते हा काह  

ठकाणी खास क न, पण सव च संयमशीलतेने, ववेकाने िनसग सांभाळण े ेय कर आहे. वशेषतः जीवसृ ी या 

िनवा यांचे - भूमी तसेच जलाधा रत  नैसिगक अिधवासांचे – तुकडे तुकडे पडू नयेत, यां यातले जोड, यां यातले 

दुवे टकून रहावेत हणून सतत द ता बाळगली पा हजे. िनसगाला सांभाळावे हणूनच आपण दूषण 

िनयं णासंबंिधत वायु व जल कायदे, जैव व वधता कायदा, पकां या वाणांचे संर ण व शेतक यांचे अिधकार 

कायदा, पयावरणावर ल आघातांचे पर ण कर याची तरतूद, नाग रकांना पयावरणाची देखभाल कर याम ये 

सहभागी कर याची पयावरण वा हनी योजना हे सगळे घडवले. दुदवाने ाची सु यव थत अंमलबजावणी होत 

नाह , ती काटेकोरपणे झाली पा हजे, िशवाय प म घाटासार या खास िनसगसमृ  टापूत शा ीय  मा हती या 

आधारे जैव व वधतेची िनगराणी कर याची यव था कायरत केली पा हज,े अशी आम या पश ्   िचम घाट प रसर 

त  गटाची भूिमका आहे.  

िनसग ेमा या उ वल परंपरा असले या आप या देशात िनसगाची जपणूक दंडुकेशाह ने न हे, तर 

लोकसहभागाने हावी, व ासाठ  आपली लोकशाह ला मान देणार  73 या व 74 या घटनेदु तीनुसार रचलेली 

वके कृत पंचायत रा य – नगरपािलका शासन यव था, तसेच आ दवासी वशासन, जैव व वधता व 

वनािधकार कायदे ह  सव चौकट ताबडतोब जार  करावी. आज अिधकृत िनसग संर ण केवळ लोकांना जाच 

करणा या शासक य यं णे ारा केले जाते. ह  प ती भारतीय परंपरेला, लोकशाह ला पूणपण े वसंगत आहे, ती 

बदलावी. लोकिभमुख िनसग संर ण य ात जिमनीवर उतरवावे, अशीह  आम या पश ्   िचम घाट प रसर त  
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गटाची धारणा आहे. 

आपणा सवानाच वकासाची आस आहे. साह जकच आहे. वकास हणज ेउमलण,े खुलणे. तर जी या 

ह  ‘बहुजन हताय बहुजनसुखाय’ असेल, ती वकासाची या. खणून,  जाळून, लोकांना दडपून, कदािचत ्  पैसा 

फुगेल, पण तो खरा वकास, ती खर  उ नती, कदा प नाह . ती ठरेल, ‘अ पजन हताय व पजनसुखाय, 

बहुजनघाताय बहुजनदुःखाय’ अशी अवनती! भारतीय घटना आप याला बजावते क  जनतेची स ा पूण व अखेरची 

आहे. ा देशा या मालकां या - जनते या ह कांची, जीवनानंदाची, उपजी वकेची पायम ली होणार नाह  अशीच 

शासन यव था असली पा हजे.  

   
 

 

दुदवाने आज नेते-बाबू जनता जनादनावर सारे लादत आहेत, ातून िनसगाची नासाड  होते आहे, 

महागाई भडकते आहे, बेरोजगार  वाढते आहे, वषमता कडकते आहे, देशातली ेचाळ स ट के जा अधपोट  

ठेवली जाते आहे. हे बदलले पा हजे. सारा रा य यवहार हा मालकां या इ छेनुसार चालला पा हजे. सार  वकास 

या लोकािभमुख झाली पा हजे, सव वकास नीती सवसमावेशक प तीने ठरवली गेली पा हजे. हणून आमचा 

आज आपले नेते, बाबू सदबाद या हाता या माण े

जनते या पाठंुगळी बसले आहेत, लोकांवर सव काही 

लादताहेत. लोकांना िवकासाची आच आहे, जोडीन ेिनसग 

सांभाळ याचीही कळकळ आहे. ख या लोकशाहीत हा 

हातारा, या या यो य जागी – खाली, उतरवून िवकासाच,े 

तसेच िनसग र णाच ेसव िनणय लोकसहभागान,े 

लोकानुमतीन ेघेतले गेले पािहजेत. यासाठी आप या घटनेत 

यो य या तरतुदी आहेत, कायद ेपा रत केले गेलेले आहेत. 

जनतेनेच रेटा लावून ते अंमलात आणले पािहजेत.  
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त  गट सुचवतो क  आमचा अहवाल काह  अंितम नाह , आ ह  वेगवेग या े ांसाठ  मांडलेली मागदशक सू  े

तंतोतंत वीकारावी असा कोणताच दुरा ह नाह . आमची व तुिन , तकशु  व व ानािध त मांडणी ह  एका 

लोकािभमुख िनणय येला गती दे यासाठ  केले या ाथिमक सूचना इतक च मानावी. हा अहवाल वचाराथ 

मराठ  व इतर ादेिशक भाषांतून लोकांपुढे ठेवला जावा. संपूण प म घाट देशातील ामसभांतून – 

मोह लासभांतून ा अहवालावर बारकाईने चचा हावी, व या सूचनां या आधारे मगच लोकशाह  प तीने अंितम 

िनणय घेतले जावेत. आमचा आ ह आप या देशात कायदेशीर राजवट राब वली गेली पा हजे, लोकां या इ छा- 

आकां ांना मान दला गेला पा हजे एवढाच आहे.  

हे अ यवहाय आहे असे हटले जाईल. बलकुल नाह . दोन दशकांपूव  केले या 73 या व 74 या घटना 

दु यांनुसार हे सारे करण ेआव यक आहे, आ ण यासाठ  थािनक वरा य सं थांची रचना केली गेलेली आहे. 

िशवाय पश ्   िचम घाट देशातील गोवा रा यात नुकतीच अशीच एक नमुनेदार या यश वीर या पुर  केली 

गलेेली आहे. या रा यात गोवा ादेिशक आराखडा 2021 बनव यासाठ  नेमले या त  गटाने गो यात 

जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आहे ाची मा हती नीट संकिलत केली व ा आधारे बनवलेले नकाशे व 

ववेचन सव ाम पंचायती व नगरसभांपयत पोचवले. मग तेथे ामसभांतून – मोह लासभांतून बारकाईने चचा 

होऊन सूचना द या गे या, ा सा या संकिलत के या गे या व ा वचारात घेऊन रा य तर य आराखडा तयार 

कर यात आला. ते हा आधुिनक भारतात हे केवळ श य आहे एवढेच नाह , तर आप या लोकशाह  घटनेनुसार हे 

करण ेस चे आहे.  

स ाचला 
 

 

 

 

कािलदास रघुवंशा या चौ या सगात रघु द वजयाचे वणन करतो. अयो येपासून िनघालेला रघु गंगे या 

मुखापाशी पोहचतो. ितथून समु काठाने कूच करत पश ्   िचम घाटाला येऊन ठेपतो. ा पवत ेणीला महारा ात, 

रेखाटण 

कािलदासाची स ाचला 
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कनाटकात, केरळात स ा  अथवा स ाचल हणतात. शृंगार रसराज कािलदास या िग रराजीला एका संुदर 

युवतीची उपमा देतो. ह  स ाचला उ रेकडे पाय क न उज या कुशीवर पहुडली आहे. नीलिगर  आ ण आणेमलय 

आहेत ितचे चंदनाचा लेप दलेले उरोज. खरेच, या दोनह  पवत ेणीं या पूव उतारांवर भरपूर चंदन आहे. कारवार-

गोवा-िसंधुदुग आहे ितचा समु ाला िभडलेला क ट-िनतंब देश. आज , िनक मा रा य यव थे या दु शासनाने 

या स ाचलेचा हरवा शालू पार फाडून-फेडून ितची दुदशा केली आहे. कोणताह  कृ ण ितला ह रतव े पुरवायला 

उभा नाह .  ते हा या दु शासनाला ने तनाबूत करायला लोकश पी भीमच पा हज े ! ासाठ , आपण सा या 

स ेमींनी, वंदा करंद करां या श दांत,  स ा या क याकडून छातीसाठ  ढाल घेतली पा हजे!  

पयावरण आ ण वकास 

महाभारतात दु शासन आहे, तसाच वश ्   वकमाह  आहे. वश ्   वकमा देवांचा महान िश पशा  होता. याने 

व णूचे सुदशनच , िशवाचा शूळ, इ ाचे व  िनमाण केले; ारकानगर , लंका, ह तनापूर व इ थ 

उभारली; रथ, वमाने, आभूषण ेबनवली. एवंच वश ्   वकमा हा मानव िनिमत सृ ी घडवणारा, आ दम यां क. 

वकास येत मानव अशी िनिमती करतच राहणार. यातून िनसगात ढवळाढवळ होणारच. य कंिचतह  

ढवळाढवळ होता कामा नये अशी कोणाचीच भूिमका असणार नाह . पण मनु य े रत यां क िनिमती- कुठेह , 

कधीह , कशीह  केलेली - ह  सव नेहमीच वागताह  आहे असे  हणणेह  उिचत नाह . यात तारत य, ववेक 

दाखवलाच पा हजे. शृंगार हा मानवी जीवनाचा अ वभा य आनंदवधक भाग आहे, हणून दु शासनाचा 

ौपद वरचा अ याचार हा काह  आपण शृंगा रक अतएव वीकारणीय कधीच मानणार नाह . तशीच सवच कृ म 

िनिमती नेहमीच वागताह आहे असे मानण े पूणत: असमथनीय आहे. तीह  संयमाने केली पा हजे. ती करताना 

िनसग राखलाच पा हज,े लोकांना याय िमळालाच पा हजे.  

िनिमती आ ण िनिमती या- कम आ ण फल-  यां यात ग लत करणे अगद  चुक चे आहे. अशी 

ग लत क न लोकांना मात टाकले जाते. तु ह  लोखंड, पोलाद वापरता ना?  मग वाटेल तशी नासाड  करत, 

लोकां या पोटावर पाय आणत जिमनीतून लोखंडाचे खिनज काढलेच पा हज!े ासाठ  गो यातील बेकायदेशीर 
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खाणींचा पडदाफश करणारा शाह आयोग हणतो तसा तीनशे प नास अ ज पय़ांचा गैर यहार केलाच पा हजे. ते 

खिनज मातीमोलाने चीनला वकलेच पा हज.े या उ पर चीनला खूप पैसे देऊन आपण पोलाद वकत आणलेच 

पा हजे, अशा त हेचे ितपादन केले जाते. कोण शहाणा हे सगळे मा य करेल? आप याला पोलाद हवे हे खरे. पण 

ते उपल ध कर याची या कशी असावी याचा सारासार व ानािध त  वचार करायला हवा. एका िनकोप, 

िनसगाला िन कारण ध का न पोचवणार ्  या, लोकांना याय देत चालवले या येतून ते िनमाण करायला हवे. 

सुकमातून घडवायला हवे, दु कमातून न हे. आम या पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या अहवालाचा रोख 

वकास रोख यावर नाह , वकासासाठ  आव यक  ह  िनिमती सुकमातून कशी करता येईल याकडे लोकांना 

वचार वृ  कर यावर आहे. आप याला सदस केबु ने वागणारा वश ्   वकमा हवा, अ याचार  दु शासन नको, 

एवढाच आमचा िन कष आहे. वकासच नको असा बलकुलच नाह !  

 

 

 

 

 

 

 

आज ‘ वकास’ आ ण ‘पयावरणाचे संर ण’ पर पर वरोधी आहेत, वकास हवा असला तर पयावरणाची 

नासाड  होणारच होणार असे ामक, कंबहुना खोडसाळ िच  िनमाण केले जाते. ामाग े एवढेच आहे क  

तथाकिथत वकास करताना, उदाहरणाथ, बेदरकारपण ेपवनच यांसाठ  ड गर र ते बनवताना दरड  कोसळवू 

देणे, ओढे-नाले बुजवून टाकण,े शेतांवर राडारोडा पस  देणे, अशा गैर कारांतून उ ोजकांचा आधीच भरपूर 

िमळणारा फायदा आणखीच वाढतो. अशा पैशा या लोभाने वकासासाठ  व वंस अटळ आहे असा बहाणा केला 

जातो. परंतु आज जगात औ ोिगक वकासात आघाड वर आ ण आज या मंद तह  आिथक सु थतीत असले या 

जमनीसार या देशात पयावरणाची खूप काळजी घेतच वकास चालू आहे. तेथे पयावरणवाद  ीन पाट चे अनेक 

सद य वधानसभांत िनवडून आलेले आहेत, ते भावीपणे काम करत आहेत. एवढेच क  जमन उ ोजकांना 

रेखाटण: ौपदी व हरण 

िवकासा या बहा यान ेआज स ाचलेचा िहरवा शालू फेडला जातो आहे. लोकशाही या 

भीमानेच ा दु कम  दु शासनाला वठणीवर आणले पािहज!े 
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उ ोगधंदे भरभराट त ठेव यास अगद  पुरेसा, परंतु भारतात यासारखा वारेमाप नफा िमळत नाह .  पण हणूनच 

जमनीत महागाई, सामा जक वषमता एका मयादेत आहे. आपणह  ाच ववेकपूण मागाने पुढे जाणे उिचत आहे. 

वृ व ली आ हा सोयर  वनचरे! 
 

 

 

 

जोड लाच भारतात िनसग संर ण करायचे असले तर यासाठ  लोकांची हकालप ट  केलीच पा हज,े 

यांना अडचणीत टाकलेच पा हजे असेह  ितपादन केले जाते. पण आजह  मो या माणात लोकांनी आप या 

परंपरांतून, वयं फूत ने िनसग सांभाळला आहे. देशभर अजूनह  वड- पंपळ-उंबर ह  प रसरा या ीने कळ ची 

संसाधने तगून आहेत, देवराया टकून आहेत.  देशात या अनेक भागात माकडे-वानरे-मोर बागडत आहेत. 

काळवीट-िचंकारा- वशेषतः नीलगायींची सं या अनेक ठकाणी वाढली आहे. िचंकारा-काळवीटांची चोरट  त कर  

पकडून दे यात थािनक लोक पुढाकार घेत आहेत. राज थानात अनेक भागांत लोक ओरण जंगले संभाळून 

आहेत. नागालँडम ये थािनक समाज िनसगर णात पुढाकार घेत आहेत. उ राखंडात या वनपंचायती अनेक 

ठकाणी चांगले काम करत आहेत. पूव चे िन तार ह क असले या म य भारतातील अनेक भागांत लोक जंगल 

संभाळून आहेत. ओ रसात मो या माणावर सामू हक वन संर णातून जंगलाचे पुन जीवन झाले आहे. ा 

उलट वन वभागा या अख यार त भीमाशंकर या प रसरात पवनच यां या मा यमातून  सु  आहे तशी 

िनसगाची भरपूर नासाड  जकडे ितकडे चालू आहे. वर हेह  ल ात ठेव याजोगे आहे क  व झलडची केवळ गे या 

द डशे वषात फोफावलेली वपुल वनराजी सवतः गावसमाजां या मालक ची आहे. अखेर प रसर सु थतीत राखून 

खरा लाभ होतो थािनक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन कर याची खर  कुवत असते थािनक लोकांपाशी. 

थािनक प रसराब ल यव थापनाला आव यक अशी बारका याची मा हती पण असते थािनक लोकांपाशीच. 

ते हा जसा वकासाची दशा ठरव यात लोकांचा सहभाग हवा, तसाच िनसग र णातह . 

 एवंच, ‘ वकास’ आ ण ‘पयावरणाचे संर ण’ पर पर वरोधी आहेत, तसेच लोक हेच िनसगाचे श  ूआहेत, 

रेखाटण 

फळांनी लगडलेली उंबराची शाखा 
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अशी धादा त चुक ची, फसवी मांडणी गृह त ध न आज वकास आ ण िनसग र ण दोनह  लोकांवर लादले जात 

आहेत. लाद यावर राखीव जंगले, अभयार ये, रा ीय उ ाने ांत तेवढा िनसग राखू या, ां या बाहेर वाटेल तसा 

व वंस करणे समथनीय आहे अशी भूिमका घेतली जाते आहे. पण प रसर व ान सांगते क  अशा अगद  मया दत 

आ य थानांत जैव व वधता कदािचत थोडा काळ टकेल, पण ते णभंगुर ठरेल. जैव व वधतेचे िचरंतन जतन 

करायचे असेल तर जीवावासां यात सलगता हवी. हणज ेसव  अगद  रा ीय उ ानांसारखी पूण संर ण दलेली 

मोठ मोठ  आ य थाने हवीतच असे नाह , पण अशा आ य थानां या जवळपास िनसगाला अनुकूल असे हर 

त हेचे िनवारे हवेत. आप या परंपरेत सव  फैलावलेली वड, पंपळ, उंबर, नांदुकची वृ राजी  असे आसरे 

पुरव याचा एक माग होता. मी बगलू या इं डयन इ ट यूट ऑफ साय सम ये तीन तपे होतो. आमचे 

संचालक हणाले तू इथे शहरा या म यात जैव व वधतेला अनुकूल प रसर िनमाण करायचा य  कर. आज ते 

आवार हरवे गार आहे, एवढेच नाह  तर यात एक तीन एकरांची दाट राई िनमाण केली आहे, ित यात आज 

इतरतर् दुिमळ झाले या ले डर लो रस ा मकटकुलातील वैिश यपूण जातीचे अनेक पशू तगून आहेत.  

 

 

 

 

ते हा काळजी घेतली तर आपण सगळ कडे िनसग खूप छान राखू शकतो, आ ण जोड ने वेगवेग या 

कारचे उ पादक, आिथक यवहारह  चालवू शकतो. जमनी, नॉव, वीडन, फ लंड म ये हे चालते, आ ण 

आप याकडेह  िश तीत, संयमाने, ववेकाने वागायचे ठरवले तर पूणपण े सा य आहे. पण दुदवाने आपण 

बेिश तीत, बेसुमार ह यासाने सगळे करायचा वसा घेतला आहे ना! जे हा क कण रे वेचे काम चालले होते, ते हा 

मला जैव व वधता राख यासाठ  काय करावे ाचा स ला दे यासाठ  पाचारण कर यात आले. मी अनेक गो ी 

सुचव या या सहज अंमलात आणून िनसगाची हानी अनेक कारे टाळता आली असती. एकच उदाहरण देतो: 

गो यात करमळ या पाणप यांनी गजबले या तलावाला रे वे मागात छोटेसे बदल क न वाचवता आले असते. 

पण अशा सग या सूचनांना केराची टोपली दाखव यात आली. वर माझे नाव वाप न मी असे काह  सुचवलेच नाह  

रेखाटण 

ले डर लो रस 
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असे खोटे नाटे नाटक कर यात आले. आज करमळ या तलावाची दुदशा पा ह यावर मा या डो यात पाणी येते. 

माझे एक भूगभशा  नेह  सांगत होते क  यांनाह  असाच अनुभव आला. यां याह  सव सूचना धुडकव यात 

आ या. यामुळे आज पावसा यात कोकण रे वे मागावर मो या माणावर दरड  कोसळून मोठ   आिथक हानी 

होत आहे. आळस आ ण कं ाटदारांची ता कािलक फाय ाची हाव यातून आपण देशाचे, आप या िनसगाचे, 

िनसगावर अजूनह  िनभर असले या आप या बहुसं य जनतेचे चंड नुकसान करत आहोत. 

 

 

 

 

आपली सावभौम जैव व वधता 

“रा दे वचे िनसगिनिमत केवळ नंदनवन” असा िनसगर य स ा  द ण भारताचा उदकिनधी आहे. 

इथून गोदावर , कृ णा, तंुगभ ा, कावेर  व वैगई सार या पूववा ह या आ ण वैतरणा, सा व ी, काळ , शरावती, 

ने ावती, भरतपुळा, पे रयार अशा अनेक प मवा हनी न ा उगम पावतात. पण ा पवत ेणीची खािसयत आहे 

केवळ इथेच सापडणा या जीवजाती. यंदा या नवरा ी या सुमुहूतावर जैव व वधता करारना याची आंतररा ीय 

बैठक भारतातच आयो जत केलेली आहे. वीस वष राबत असले या ा करारना यानुसार केवळ भारतातच 

आढळणारे सव जीवजंतु, पशु-प ी, कडे-मकोडे, वृ -वेली, पाळ व पशंू या, पकां या वाणांची जनुक य व वधता 

आपली सावभौम मालम ा मानलेली आहे, आ ण ाचे सवात मोठे भांडार प म घाटात आहे.  भारतात या केवळ 

वक य जीवजातींतला सवात मोठा ह सा, उ ुंग हमालयात नाह , तर आप या स ा या पवत ेणीत 

आढळतो.  
 

 

 

 

रेखाटण 

गो ातील करमळीच ेतळे 

रेखाटण 

िमरीचा वेल 
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लागवड खाली आणले या अनेक वन पतींचे व य भाईबंद हा भारता या जीवसंप ीतील एक वशेष 

ल णीय भाग आहे, आ ण कारवार- गोवा- बेळगाव- को हापूर- िसंधुदुग हा टापू अशा वन पतींचे जगातील सवात 

समृ  आगर आहे. इथे िमर - वेलदोडा-दालिचनी-जायप ी अशा मसा यां या वन पती, कोकम – आंबा- फणस 

अशी फळझाडे, अळकु या- सुरणासारखी कंदमुळे, भात- तूर- मूग- चवळ - तीळ- हळद अशी पके अशा नाना वध 

वन पतींचे व य पूवज व र तेदार मो या माणात आढळतात. पकां या सुधारले या वाणांची गुणव ा 

सुधार यासाठ  िनरंतर नव-नवे जनुक हुडकावे लागतात. असे अनेक जनुक यां या व य भाईबंदांतून िमळू 

शकतात. ातून आपण वतः सुधा रत वाण िनमाण क च शकतो, पण परक यांनी ह  भारताची सावभौम 

मालम ा वापर यास आप याला अनेक प तीचे लाभ होऊ शकतात. 

िशवाय पश ्   िचम घाट औषधी वन पतींचा ख जना आहे. फरंगी भारताकडे आक षत झाले ते मसाले आ ण 

औषधी वन पतींमुळे. आधुिनक वन पितशा ा या आ द ंथांपैक  एकाचे नाव आहे– हॉटस मलबा रकस. बारा 

खंडांत रचलेला औषधी वन पतींची सिच  वणने देणारा हा लॅ टन भाषेतील ंथ केरळातील कोची या डच 

रा यपालाने 1678-1693 ा कालखंडात िस  केला. मुळात तो इट  अ युतन, अ पु भट, रंगा भट व वनायक 

पं डत या चार वै ांनी म याळम व क कणी भाषांत िलहला होता. लोकांचे जगभरचे औषधी वन पतींचे ान 

युरोपीय व ानाने अशा प तींनी संकिलत केले व या या आधारावर अनेक औषधी उपयोगात, यापारात 

आण या. आजह  पश ्   िचम घाटावर अशा शताविध औषधी वन पती लोकपरंपरांतून वापरात आहेत, यांचे नव-नवे 

यापार  उपयोग शोधले जात आहेत. अशा ानाचा वापर केला गे यास लोकांना यातून या य लाभांश िमळावा 

असा आंतररा ीय जैव व वधता करारना याचा व भारता या जैव व वधता काय ाचा एक उ ेश आहे. असे 

य ात घड याचे एकच उदाहरण आहे, ते हणज ेकाणी या केरळातील आ दवासी समाजा या आरो यप या 

( ायकोपस झेलािनकस) या वन पती या थकवा टाळ या या गुणधमा या ानाचा उपयोग. हे ान काणी 

लोकांकडून ॉ पकल बॉटॅिनकल गाडन व रसच इ ट यूट (ट बीजीआर) या सं थे या शा ांना िमळा यावर 

यांनी यावर अिधक संशोधन क न "जीवनी" नावाचे एक टॉिनक बनवले. को टकल आयवै शाळा या उ माने हे 

बनव या या ह का या मोबद यात ट बीजीआरला दहा ल  पये ठोक दले. या सं थेने यातील पाच ल  पये 
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काणी लोकांचा एक व त िनिध थापून यां या हवाली केले. 

 

 

 

 

आंतररा ीय जैव व वधता समझो याचे मूळ आहे यापार  हतसंबंधांत. आधुिनक जीवतं ानामुळे 

कोळ  आ ण कोिळ कांसार या अगद  टाकाऊ वाटणा या िचजाह  मह वा या ठरत आहेत. कोिळ कांचे धाग े

तेव याच आकारा या पोलादा या धा याहूनह  बळकट असतात. को यांची पैदास करणे अवघड आहे. पण आज 

को यां या अंगातले धागा बनवणारे जनुक उचलून दुस या एखा ा जीवात बसवून को यां या धा याचे 

रेशमासारखे मो या माणात उ पादन करणे श य झाले आहे. को यां या वेगवेग या जातीं या धा यांचे 

गुणधमह  वेगवेगळे असू शकतात. यां या फ  भारतात आढळणा या ४५० जाती आहेत, िशवाय सार या न या- 

न या सापडतात.  अिधक अ यासांती आप याकड ल अनेक जातीं या को यांत वशेष गुणधमाचे धाग ेन क च 

आढळतील. आणखी एक उदाहरण आहे वंचू, इंग या, गोमांचे. ांचे वष म जासं थेवर प रणाम करते. आज 

मानसोपचारांसाठ  ां या आधारे नव-नवी औषधे बनव याचे य  चालू आहेत. तसेच, पश ्   िचम घाटावर 

आढळणा या मरळसार या काह  माशां या जाती आपली प ले त डात वाढवतात, ते हा त डात या 

पाचकरसांपासून प लांचा बचाव होत असतो. ा गुणवैिश याचा फायदा घेऊन त डात या अ सरसार या 

वकारांवर नवी औषधे शोधून काढण ेसहजश य आहे.  आतापयत भारतात या सुमारे द ड लाख जीवजातींना 

शा ीय नावे दली आहेत. पण अंदाजच करायचा तर भारतात एकूण चार लाख जीवजाती असू शकतील. यात या 

द ड लाख िन वळ भारतवासी असतील, आ ण ा खास भारतापुर या मया दत असले या जातींतील बहुतांश, 

लाख-एक, जाती प म घाटावर या िनघतील. ा सा या जनुक य संप ीपासून भ व यात मानवांसाठ  उपयु  

अशी अनेक उ पादने सापडू शकतील. आंतररा ीय जैव व वधता करारना या माण े ां यावरचे संशोधन कर यात 

भारताची भूिमका मह वाची राह ल, िशवाय भारत ा उ पादनांवर ल फाय ात एक भागीदार हणून दावा क  

शकेल.  

रेखाटण 

ायकोपस झेलािनकस 
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स ा या मुलखात अजूनह  पकांचे अनेक पारंप रक वाण तगून आहेत. अशा पारंप रक वाणां यात 

वै व य ठेचून भरलेले असते, कारण या याच आधारावर ते वष  वष  रोगांसार या, अचानक आले या थंड या 

लाटांसार या नवन या आ हानांना सामोरे जाऊ शकतात. हे वाण कणखर, लविचक, बहुढंगी असतात. हणूनच ते 

शतकानुशतके टकून राहतात. यांचे उ प न आज या सुधा रत, संक रत, जनुक य वाणांहून कमी असते. पण 

आधुिनक वाणांचे भरघोस पीक हे शेतात एक जनसी प र थती िनमाण कर यावर, भरपूर पाणी, रसायने 

ओत यावर अवलंबून आहे. असे वै व यह न आधुिनक वाण नव-न या कड ंना, रोगांना सतत बळ  पडत असतात. 

फार काळ तगून रहात नाह त. हणून शेतीशा ांना सतत न याने उपटले या कड - रोगांना सामना देऊ 

शकणारे, नवे वाण चारात आणायला लागतात. अशाच प तीने आिशयात आय ्आर ्-1,  आय ्आर ्-8, … आय ्

आर ्-34,  अशी भाता या वाणांची माळ या माळ चारात आली आहे. असे नव-नवे वाण िनमाण करायला शा  

धावतात कड या न या अवताराला, अथवा खारावले या जिमनीला, कंवा अशाच इतर सम यांना, िनसगतः त ड 

देऊ शकणा या पारंप रक वाणांकडे. एखादा हवे तसे गुणधम असलेला वाण सापडला क  यातला अनुवांिशक 

गुणधम – जनुक – उचलून सुधा रत वाणांत अंतभूत करतात. 1970 पासून पसरले या तप कर  तुडतु याशी असा 

यश वी सामना देणारे गावरान वाण िनघाले केरळात या प टांबी संशोधन के ा या प रसरातले. ितथ या 

शेतक यांनी परंपरेने जोपासलेले. ातून आिशयाभर या भातशेतीचे अ जाविध पयांचे नुकसान टळले. ा नंतर 

1993 साली अमंलात आले या आंतररा ीय जैव व वधता करारना या माण,े तसेच आप या 2001 या 

‘ पकां या वाणांचे व शेतक यां या ह कांचे संर ण’ ा  काय ानुसार असे गावरान वाण हे जर सुधा रत, संक रत, 

जनुक य बया याचा आधार असतील तर ते वाण जतन करणा या शेतकर  समाजांना यापार  फाय ातील 

लाभांश िमळाला पा हजे हे त व वीकारले आहे. हे य ात आण यासाठ  गावरान वाणां या न दणीची यव था 

रेखाटण 

जाय ट वुड पायडर व याच ेजाळे 
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केली आहे. िशवाय या काय ात खास वैिश यपूण असे गावरान वाण, यांची नैसिगक उ ा ती चालू 

राह यासाठ , काह  माणात शेतावरच वाढवत रा हले पा हजेत, व यासाठ  पंचायतींना आिथक ो साहन दले 

गेले प हजे अशीह  तरतूद केलेली आहे. 

 

 

 

 

 

ा सा या संदभात पश ्   िचम घाटाला आगळे मह व आहे. 

भारतभूची मणगाथा 

स ा या ा खाशा जै वक वैभवाचे रह य भारतीय भूखंडा या को यविध वषा या इितहासात आहे. 

पृ वीवरचे भूखंड चंचल आहेत. ते  तुटत असतात, भटकत राहतात, जोडले जातात. जे हां पंचेचाळ स कोट  

वषापूव  जीवसृ ीने समु ातून डोके वर काढले, ते हां भारतभूमी द ण गोलाधात द ण अमे रका, ऑ ेिलया, 

आ का, अंटा टकांना िचकटून होती. उ र गोलाधातह  एक चंड खंड होते. या जिमनीवर जीवसृ ी हळू- हळू 

वकिसत होत रा हली. थम ने यां या भाईबंदांची, मग सूिचपण  वृ ांची वने फोफावली. ा अ नाचा फडशा 

पाडायला लागलीचच मोठ-मोठे पैसे, आ ण यां या पाठोपाठ क टक अवतरले. क यांना खायला बेडकांचे पूवज 

उ वले. पण िनसगाचे रहाट गाडग ेहळू हळू फरते. यामुळे बेडकांचे पूवज अवतरायला त बल दहा कोट  वष 

लागली. आणखी पाच कोट  वषानी बेडकांना फ त करणारे सापांचे पूवज उ ांत झाले. नंतर दहा कोट  वषानी 

िचचंु सारखे क टक भ क छोटे छोटे स तन पशु अवतरले. ा वीस कोट  वषापूव या काळात परागीकरणासाठ  

वन पित वा या- पा यावरच अवलंबून हो या. रंगीत फुलांचे, फुलपाखरांचे युग अजून भ व यात होते.  

ा प र थतीत पंधरा कोट  वषापूव  भारत द ण गोलधात या चंड खंडापासून फुटून हळू हळु उ रेकडे 

सरकू लागला. हे उ रायण त बल दहा कोट  वष चालले. मेण मादागा कर बेटापासून भारतीय भूखंड तुटताना 

जमीन उचलली जाऊन स ा ची पवत ेणी आ ण कनारप ट  तयार झाली. ा वासा या म यावधीत आज 

रेखाटण 

भाताची ल बी 
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स ा ला आ छादणा या सपु प वन पती पृ वीवर या इतर खंड ाय भूभागांवर फोफाव या. याच बरोबर ा 

खंडांवर डायनोसॉरांनी आपले सा ा य था पत केले. साडेसहा कोट  वषापूव  मोठ  उलथा- पालथ झाली. 

भारतभूमी सरकत सरकत पृ वीचे कवच अगद  पातळ असले या भागात येऊन पोचली. या ध याने कवच 

फुटून न भूतो न भ व यित असा वालामुखीचा उ ेक झाला. यातून जो ला हा रस उफाळला या रसातून 

महारा ाचा कृ णपाषाणदेह साकारला. नेमक  याच वेळ  एक अित चंड उ का पृ वीवर आदळली. धुळ ने, राखेने 

वातावरण काळवंडले आ ण पृ वी गारठली. ा हाःहाःकारात डायनोसॉरांचा नायनाट झाला. याचा फायदा िमळून 

स तन पशंूची, प यांची भरभराट झाली.   

पृ वीवर या जीवसृ ीचा असा कायापालट होत असताना भारत एक महासागरातले बेट होते. ा 

परावतनापासून दुरावलेले होते. मेण पाच कोट  वषापूव  आपला भूभाग आिशयाला येऊन धडकला. ा टकर तून 

हळू हळू हमालय उंचावला. भूमाग इतर  उ ांत झाले या सपु प वन पती, फुलपाखरे, प ी, पशू भारतावर 

ब तान बसवू लाग या. इथेह  यां या न या जातींची उ ा त होऊ लागली. न याने साकारले या भारता या 

तीन भागांत भरपूर पाऊस पडायला लागून जीवसृ ीला खास बहर आला. ते तीन देश होते, अंदमान-िनकोबार बेटे, 

स ा , आ ण पूव हमालय व याला जोडलेले ईशा य भारतातले मेघालय-नागालड-म णपूरचे ड गर. ातला 

स ा  सदाह रत अर याचे एक बेटच आहे. उलट पूव हमालय आ नेय आिशयात या व तृत वन देशाला जोडून 

आहे. यामुळे आ नेय आिशया या जीवसृ ीचे वैभव पूव हमालयाला पण लाभले आहे. केवळ 

हए नामपयत या आ नेय आिशयाचा वचार केला, तर  या देशात सपु प वन पतीं या जाती स ा या 

ितपट ने, तर स तन पशंू या, प यां या जाती दुपट हून जा त आहेत. भारता या ीने हे तीनह  गट अवाचीन 

आहेत; गे या पाच कोट  वषात भारतात पोचलेले. उलट साप- सरडे, बेडूक ाचीन गट आहेत. यांचे पूवज भारत 

द ण गोलाधात अस यापासून, पंधरा कोट  वषाहूनह  जा त काल आप या भूमीवर वा त य क न आहेत. 

हणून या गटां याह  जा त जाती पूव हमा यात अस या तर  स ा या स वा-द ड पटच आहेत.  

स ा  ा ाचीन गटां या वै व याने,  वशेषतः इतर  कोठेह  न आढळणा या जीवजातींनी, खरोखरच 

नटलेला आहे. स ा वर सर सृपां या 187 जाती आहेत, यात या िन या फ  इथेच सापडतात; बेडकां या 
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शंभर जाती आहेत, यात या ऐंशी केवळ इथे आढळतात. यातह  वृ मंडूकां या 35 जातींपैक  29 िन वळ 

स वासी आहेत. देवगांडुळे नावाचे बेडकांचे हात-पाय नसलेले भाईबंद आहेत, यां या 22 जातींपैक  20 आप याच 

आहेत. मातीत पु न राहणा या बांडा सपकुलातील सव या सव 45 जाती फ  स ा  व लंकावासी आहेत, आ ण 

यात या 34 केवळ स ा त सापडतात. अवािचनांपैक  सपु प वन पतीं या स ा वर या 4000 जातींपैक  

1400 स ा पुर या सीिमत आहेत. यां यातह  तेर यां या 86 पैक  76 जाती पूणतः स वासी आहेत.  

स ा चे जै वक ऐ य हमालया या तुलनेने कमी. तर ह  इथ या हजारो जीवजाती केवळ भारतात 

सापडणा या आहेत. उलट हमालयात अशा िनखळ भारतीय जीवजाती जवळ- जवळ नाह तच. कारण आपला 

हमालय पा क तान, नेपाळ, भूतान, बांगला देश, चीन, देश यांना जोडून आहे. थो याच प  जाित, 53, केवळ 

भारतापुर या मया दत आहेत. यात या 17 अंदमान- िनकोबारात आहेत; 14 स ा पुर या सीिमत आहेत, 

आणखी 15 स ा  व भारतात इतर  सापडतात. तुलनेने 53पैक  केवळ 4जाती भारतातील हमालयापुर या 

मया दत आहेत. वसंत बापट हणतात: “भ य हमालय तुमचा- अमुचा, केवळ माझा स कडा”. भारताची 

जीवसृ ीह  वसंत बापटां या सुरात सूर िन तच िमळवेल.   

व ानाला, काय ांना ठोकारणारा असंतुिलत वकास 

ा भारताची सावभौम संपदा, खास आप याच अशा व य जीवजाती, तसेच पाळ व पशंूची,शेतीतली, 

बागायतीतली जनुक य संसाधने  सगळ कडे फैलावलेली आहेत; वनांत, तसेच न ांत, स यांवर, शेती, बागायतीत 

सु ा. ांना टकव यासाठ  केवळ राखीव जंगलांत, अभयार यांत न हे तर प म घाटभर सव च जैव व वधतेला 

अनुकूल असा प रसर जोपासायला हवा.  ासाठ  प म घाटाचा आिथक वकास करताना शा ीय मा हती नीट 

वचारात घेऊन स यक् धोरणे आखायला हवीत. दुदवाने आप या आज या कुशासन णालीत मा हतीचा, 

ानाचा, व ानाचा सुयो य वापर होतच नाह . ाचे डो यात भर याजोग ेनामी उदाहरण आहे उ ोगांची सुयो य 

थलिन ित दश वणारे मानिच  ेबनव या या (Zonal Atlas for Siting of Industries) क पाचे.  देशभर 

आजिमतीस कुठे, कती दूषण आहे, आ ण ा पुढे कुठे, कती दूषक उ ोग था पत करण ेउिचत आहे हे 
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ठरव यासाठ  भारत शासनाने भरपूर पैसे ओतून, अनेक शा  – तं ांनी मनापासून काम क न भारतातील 

जवळ पास सव ज ांसाठ  मा हती समु चय व नकाशे बनवले. पण असा साधक बाधक काळजीपूवक वचार 

क न वकास काय म राबवले तर मग वारेमाप नफा कसा सुटणार? हणून आजिमतीस शासनातफच हे सगळे 

दडपले जाऊन अ ा त ा दूषक उ ोग थापन करण ेचालू आहे.  

गो या या ादेिशक आराखडा 2021 बनव यासाठ  नेमले या त  गटाने गो यात जिमनीचा वापर 

आजिमतीस कसा होत आहे ाची तोवर वेगवेग या सरकार  द तरांत वखुरलेली मा हती नीट संकिलत क न 

उप हां या ितमां या आधारे बनवले या गूगल अथ ितमेवर उतरवली. ा मूळ या डेटा बेसम ये खाणींना कोठे 

लीज मंजूर केलेले होते व आज जिमनीवर कोठे उ खनन चालले आहे हे प  दसून येत होते. पश ्   िचम घाट 

प रसर त  गटा या कामासाठ  तसेच गोवा रा या या सुवण महो सव वकास प रषदेसाठ  हा डेटा बेस फार 

उपयु  होता. मी दो ह ंचा सद य होतो व दो ह ंमाफत थेट गो या या मु य मं यांनाह  य  भेटून वनंती 

केली. परंतु अखेरपयत हा डेटा बेसम ये उपल ध क न दे यात आला नाह . आता यायमूत  शाहां या 

अहवालातून प  झाले आहे क  मो या माणावर लीजबाहेर बेकायदेशीर उ खनन चालू आहे, आ ण हे 

दडव यासाठ च हा डेटा बेस दडपून ठेवलेला आहे.  

अनुिचत नफा िमळत रहावा हणून पयावरण संर णाचे सगळे कायदे पण खंुट ला टांगून ठेवले जातात. 

लोटया या िचपळूण जवळ ल महारा  औ ोिगक वकास महामंडळामधील (एम.आय.ड .सी.) रासायिनक 

उ ोगांचेच उदाहरण या. इथ या कारखा यांतून िनमाण होणा या हवे या व पा या या भयंकर दूषणावर 

यव थत व पुरेशी कारवाई होत नाह , आ ण जी उपाययोजना राबवली जाते ती दोषपूण आहे. मी वतः ितथे 

मोठया माणावर दू षत पा याचा वसग ओढयात जात असलेला पा हला आहे. आता याच ओढयाचे पाणी 

कोतवली गाव प यासाठ  वापरते. गावचे सरपंच हे सारे भोगून व आता ह  प र थती आटो यात आणता येणार 

नाह  हे जाणून हेच पाणी पऊन आ मह ये या य ापयत पोचले. मग धावपळ क न यांना मंुबई या 

इ पतळात ने यात आले. यांचा जीव वाचवला एवढेच, परंतु अजूनह  ितथे कोतवली या पा या या दूषणावर 

कोणतीह  प रणामकारक उपाययोजना कर यात आलेली नाह . असेच वषार  सांडपाणी टँकरम ये भ न घेऊन 
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बोरज धरणाम ये टाकले गेले. आता याच बोरज धरणातून सा या खेड शहराला पाणी पुरवठा होतो. ा अघोर  

कारामुळे खेडला होणारा पाणीपुरवठा काह  काळ बंद ठेवावा लागला. सवात वाईट हणज ेलोटे येथील अनेक 

रासायिनक उ ोग यांचे वषार  सांडपाणी बोअरवेला खणून भूजलात सोडताहेत. अशा क येक अपराधांची न द 

आहे, पण कोणालाह  पकड यात आलेले नाह . लोटेमधील रासायिनक दूषणामुळे दाभोळ खाड तील मा यांची 

सं या घटते आहे. थािनक लोकां या िनवेदनानुसार इथ या म य उ ोगातील 20 हजार लोक बेकार झाले 

आहेत. उलट रासायिनक उ मांत केवळ 11 हजार नवे रोजगार उपल ध झाले आहेत. 

अशी दुदशा आहे, तर याला ितसाद हणून महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने नेमके काय केले, तर 

वतःचे ऑ फस लोटयातून हलवून िचपळूणला नेले! वर जे हा जे हा लोकांनी पूण कायदेशीर र या, शांततेने अशा 

बेकायदेशीर दूषणा व  िनदशने केली ते हा ते हा शासनाने जमावबंद  काय ांचा बडगा उगा न – वषानुवष 

जवळ जवळ दोन दवसांआड एकदा उगा न- ती दडपून टाकली. इथे अस  दूषण आजच आहे, ह  व तु थती 

आम या त  गटाने महा यासाने िमळवले या उ ोगांची सुयो य थलिन ित दश वणा या र ािगर  

ज ा या  मानिच ातह  दाखवली गेली आहे. तर ह  आ हाला तेथील एम.आय.ड .सी. अिधका याने सांिगतले 

क  आता इथेच 550 हे टर जिमनीवर एक नवा पे ोकेिमकलचा कारखानदार  क प हो याचा ताव आहे. गोवा 

हे एकच रा य असे आहे क  जथे ZASIची मा हती खुली केली गेली आहे. परंतु इथेह  ZASIतील िशफारसी 

ठोका न दूषक उ मांना परवानगी दली जात आहे, आ ण ह  करण े यायालयात रगाळत आहेत.  

बेपवा रा यकत 

जिमनीवर काय चालले आहे ाचा मंुबई- द लीत बसून लोकांवर िनणय लादणा या रा यक याना 

थांगप ाह  नसतो. पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या अिधकृत काय या ीनुसार लोकांबरोबर आ ण शासक य 

यं णेबरोबर स व तर वचार विनमय क न प म घाट देशाचे संर ण, संगोपन व पुन जीवनासाठ  

िशफारसी करणे अपे त होते. ा उ ां माणे आ ह  30 स टबर 2010 रोजी मंुबई येथे महारा  शासना या 

अिधका यांबरोबर स व तर वचार विनमय केला. या वेळ  र ािगर  ज हािधका यां या अ य तेखाली र ािगर  
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ज हा पयावरणीय सिमती अ त वात आहे आ ण लोटे येथील महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाचा लोटे 

अ यास गट याशील आहे असे आ हाला सांिगतले गेले. परंतु य ात प र थती अगद च वेगळ  होती. 

लोटेचा अ यासगट पूणपण े िन य आहे. म हनेन ्म हने ा अ यासगटाची एकह  बैठक होत नाह . कोतवली 

ाम थांनी वेळोवेळ  मागणी क नह  यां या सभासदाला अ यासगटात थान दे यात आलेले नाह . तसेच ते हा 

तर  र ािगर  ज हा पयावरणीय सिमती ह  केवळ मं ालयातील अिधका यां या क पनासृ ीतच अ त वात 

होती. 

अनेक धत ची मह वाची मा हती मु ामच संकिलत केली जात नाह  असे वाटते. गो यात देवरायांना 

हणतात देवपान. गे या वष  मकर सं ांती या सुमुहूतावर गो यात या कावरे- वेिळपवा यात मी ितथली 

काशीपु षाची देवराई पा हली. ती या खाणीमुळे धो यात आली आहे, ितचे नावच आहे देवड गर ऊफ देवपान 

खाण. सकाळभर वेिळप या आ दवासी समाजात या मंडळ ंबरोबर यांचे “जागोजाग वराजती चलजले पाट थले 

ती कती । केळ , नारिळ, पोफळ , फणस ते आंबे ितथे शोभती ॥” असे ड गर उतार पा हले. आता ितथले झुळुझुळु 

वाहणारे झरे आटत चालले आहेत, कारण ड गरा या मा यावर जोरदार खाणखुदाई चालू आहे. मग दुपार  

देवराई या वमावर घाव घालणा या या खाणीवर गेलो. सु  कर यापूव  खाणीचा पयावरणावर काय प रणाम 

होईल ावर अहवाल बनवतात. तो तपासून, प रणाम वीकाराह आहे असे वाटले, तर मग काह  अट  घालून 

सरकार मंजुर  देते, नंतर खुदाई सु  होते. खाण मालकांनी सादर केले या अहवालात हटले आहे, क  इथे पा याचे 

कोणतेह  ोत नाह त. नको हणत होते, तर  मी ह टानी ड गरावर चढलो, ते हा दसले दोन जवंत झरे. वर 

परवानगी देताना सरकारने घातले या अट ंत हटले आहे क  जल ोतांना बलकुल ध का लावायचा नाह . िशवाय, 

ओ यां या तीरांवर प नास मीटर थािनक जातींची घनदाट वन ी राखायची. पण बघतो तर दोनह  झ यांना, 

अडवून, गाडून, आसपासची झाड  तोडून, शेजार  र ते बनवून, ा अट  च क पायदळ  तुडव या आहेत. मग मी 

खाण यव थापकाना एक वनंती अज दला, कृपया खुलासा करावा. दोन दवसांनी उ र आले: आपण ा भागाचा 

भूगभशा ीय नकाशा पहा. यावर िन या रेघा नाह त. ते हा तु हाला ज े झरे भासले ती िनखळ माया होती. 

वा तवात ते अ त वातच नाह त, आ ण अथातच आ ह  स यवचनी ह र ं ाचे अवतार आहोत! गोवा शासना या 
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जलसंपदा खा याकडे चौकशी केली ते हा कळले क  ा वभागाकडे या भागात खाण खुदाई चालू आहे तेथील 

जलसंपदेब ल काह ह  मा हती उपल ध नाह , केवळ जथे कोणतीह   खाण खुदाई चालू नाह  अशा काह  

तालु यांतील व हर ंत कती पाणी आहे ाची मा हती उपल ध आहे. खुदानाने न ांत खूप गाळ साचून या उथळ 

झा या आहेत, पुरांची ती ता चंड वाढली आहे, पण ा बाबतीतह  जलसंपदा खा याकडे काह ह  मा हती उपल ध 

नाह .   

जैव व वधतेचे नाना वध अ व कार  

िनसगाला, आ ण यातह  अ माने िनसगसमृ  प म घाटाला जपलेच पा हज े ावर कोणाचेच दुमत 

नाह .  आहे काय प तीने? कती माणात? कुठे कुठे? ाची उ रे जगभरचे मानव समाज ाचीन काळापासून 

शोधत आहेत. कुठे कुठेचे स यक् उ र आहे – सवदूर, सवा या आसमंतात. जैव व वधता सव यापी आहे, केवळ 

राखीव जंगलांत, अभयार यांत, नाह .  हणून कुसुमा जां या श दात “ज ेजे जगी जगते तया, माझे हणा, 

क णाकरा” ा त व णालीने आपण िनसग संर णाची आखणी केली पा हज.े केवळ पश ्   िचम घाटाचरच 

आढळणा या प य़ां या जातींचेच उदाहरण या. ांतील वायनाड ला फंग श िन बड अर यात राहतो, नीलिगर  

वुड पजन पानगळ  जंगलांत आढळतो, मलबार लाक झुडपाळ जंगलांत, शेतांवरह  भेटतो, तर ॉडटेल  ासबडची 

व ती असते गवताळ माळरानांवर. झाडांवर वाढणार  आ ण खास पश ्   िचम घाटातली अनेक आमर  अथवा ऑ कड 

भरपूर पावसा या दाट अर यांत फोफावतात, तर ावण आमर , भा पद आमर ंसारखी जिमनीत वाढणार  ऑ कड 

जथे औषधालाह  झाड भेटणार नाह  अशा स यांवर – पठारांवर बहरतात.  

हे सडे - ह  पठारे महारा - गो यातील स ा चा एक खासा ठेवा आहेत. ती इकडे ितकडे वखुरलेली आहेत, 

यामुळे ल ाविध वष ांवर ल वन पितगणांची उ ा ती आपाप या चालीने होत आली आहे. िशवाय ा 

जां या या खडकां या मुसळधार पावसा या देशात मातीतली खिनज,े वशेषतः नाय ेतस् धुपून गेलेली असतात. 

यामुळे ा जातींना कठ ण प र थतीशी जुळवून यायला लागते. ा अनेक वध कारणांमुळे स ा चे हे 

रानफुलांनी रंगणारे सडे अगद  मया दत टापूत सापडणा या व दुम ळ वन पतींचे भांडार बनले आहेत. ा अगद  
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वेग या धत या वन पतींखेर ज इथ या पावसाळ  डब यांत देवभातासारखे भाताचे व य भाईबंदह  आढळतात. 

भारतात दुसर कडे कुठेच इत या छो या टापंूत इत या व वध, दुम ळ वन पित जाती आढळत नाह त. ह  

िनसग संपदा लोकां या प रचयाची आहे. यांनी इथ या खास वैिश यपूण क टकभ क वन पतींना रावणाने 

सीतामाईला पंचवट व न लंकेला नेताना गळलेली “सीतेची आसवे” हणून नामकरण केले आहे.  पण हे वैभब 

स ा या माथी तथाकिथत वकास लादणा यां या खजगणतीत नाह . यांनी पैशांचा अप यय करत इथे कधीच 

वाढू शकणार नाह त अशी झाडे लावली आहेत. बाहे न चार दवस येऊन जाणा या यां या भाडो ी त ांनी ा 

स यांवर कुसळ  गवतांखेर ज काह  नाह  असे अहवाल सादर केले आहेत, आ ण अशी चुक या मा हतीवर 

आधारलेली पर ण ेमा य क न द ली या त तावर बसले या बाबंूनी इथे वेगवेगळे क प मंजूर केले आहेत. 

उ र स ा या स यांसारखेच आणखीह  काह  वैिश यपूण अिधवास प म घाटावर आढळतात. 

बॅसा टने बनले या उ र प म घाटा या मा यांवर सपाट पठारे आढळतात, तर गोवा- धारवाड या द णे या 

ॅनाइटने बनले या अड च हजार मीटरपयत उंच रांगांचे माथे गोलाकार असतात. ितथे फुगव यांवर नैसिगक 

गवताळ कुरण ेअसतात, तर घळ ंत खुजी, पण घनदाट सदाह रत अर ये असतात. ा खाशा शोला- ासलॅ ड 

प रसं थांत अनेक वैिश यपूण वन पती, क टक, प ी आढळतात. गवताळ कुरणांवर िन वळ स वासी असलेले 

िनिलिगर  टा ह हे रान बोकडा बागडतात, तर शोला अर यांत िसंहिलका अथवा लायन टेल  मकॅक हे मकट उ या 

मारतात. हाच िनलिगर त या तोडा आ दवासींचा व यां या हशींचा मुलुख आहे. पण यांवर िनसग र णाची 

जबाबदार  सोपवलेली आहे या वन वभागाला ा कशाचीच कदर नाह . यांनी इथे वदेशी वॉटल ्व नीलिगर ंची 

लागवड क न इथ या खास जातींवर गदा आणली आहे. वर अलीकडेच उघडक ला आले या एका करणात वन 

वभागा या  अिधका यांनी कोडाइकनाल या पे मळमलय वन वभागातील टायगर शोलात खाजगी बांधकाम 

याविसयाकाशी हातिमळवणी क न मो या माणात जंगलतोड के याचे िस  झाले आहे. 

प म घाटावरचा आणखी एक खासा अिधवास हणज ेजायफळा या भाईबंदां या “िम र टका दलदली”. 

शरावती या खो यापासून द णेस हळू हळू पाणी झरपणा या ं द घळ ं यात ा दलदली आढळतात. इथ या 

िचखलात झाडा या मुळांना सनाला पुरेशी हवा नस याकारण ेह  झाडे समु  मुखाशी सापडणा या खारफुट या 
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झाडां माण े ास घेणार  स छ  मुळे जिमनीवर धाडतात. आज ा अिधवासांत जकडे ितकडे सुपार या बागा 

उभार या आहेत, आ ण ितथ या अनेक वैिश यपूण जाती आता दुमळ झा या आहेत. ा उर या सुर या 

अिधवासांना संर ण दे याची िनकड आहे. 

प म घाटावर या जैव व वधतेत जलचरांचेह  मोठे योगदान आहे. इथले गो या पा यातले मासेह  बेडूक 

– सर सृपां माण ेभारतखंड द ण गोलाधातील ग डवनलॅ डचा भाग असतानाच अवतरले होते. हणनू प म 

घाटावर या 218 गो या पा यातील माशां या जातीपैक  116 केवळ इथेच आढळतात. इतर जलचरांब ल पुरेशी 

मा हती नाह , इतक  क  बहुतेक जलक टकां या जातींना अजून नाव सु ा दले गेलेले नाह . पण असे नाना वध 

कृमी – क टक, झंग,े गोगलगायी, कालवे भरपूर माणात आहेत, आ ण अनेकदा कती मह वाचे आहेत हे 

कुणा या हशेबीह  नसते. एकच उदाहरण घेऊ या, “ जथे स रता िमळती सागरा” ितथ या िचखलाट टापू अथवा 

मो यांचे. इथे कालवे- ितस या- मुळे- वाकंुडे- िशंदाण े असे व वध िशंपले फोफावतात. नुकताच कारवार 

ज ात या अघनािशनी नद या अजून सु थतीत असले या खाड चा सुभाषचं न ् आ ण भूिमनाथन ् ा 

शा ांनी काळजीपूवक अ यास केला आ ण दाखवून दले क  ितथ या मो यावर या िशंप यां या वा षक 

उ पादनाचे मोल आहे साडे पाच कोट  पये. ह  ीआडची सृ ी डो यासमोर आ यावर प  झाले क  

औ ोगीकरणा या आिथक लाभाचे पारडे हानीपे ा नेहमीच जड असते असे बलकुलच नाह . आता कनाटक 

शासनाने ा देशाला िनसगाचा ठेवा हणून कायमचे राखून ठेवायचे ठरवले आहे, ितथला औ णक व ुत ् क प 

र  क न.  

प म घाटाची समृ  जीवसंपदा केवळ नैसिगक अिधवासांपुरती मया दत नाह . प म घाटाची एक 

खािसयत हणज ेइथली देवगांडुळे, अथवा बनपायाचे बेडूक. ातील काह  जाती सुपार या म यात कुजवत 

टाकले या पाचो यात खुषीत राहतात. तर रान सुरणांचे काह  भाईबंद च क र यां या दुतफा या मोक या 

प यांत फोफावतात. ां या संदभात अ वचार पण ेतथाकिथत वकास कामे कशी केली जातात ाचा एक क सा 

केरळात या वायनाड ज ात या शेतक यांनी सांिगतला. ामीण रोजगार हमी योजनेखाली खरे तर थािनक 

ाम सभांनी िनयोजन क न नैसिगक संसाधनां या वकासाचे काय म राबवले पा हजेत. पण आज जवळ जवळ 
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कोठेच लोकांना अशा कामा या आखणीत सहभागी क न घेतले जात नाह . तथाकिथत त ांकडून ह  कामे 

आखली जातात. ा त ांना केवळ किमशन हवे असते, जिमनीवर काय होते आहे ा याशी काह ह  सोयर सुतक 

नसते. र या या दुतफा गवत काढणे हे काम आखून देणे फार सोपे. ते हा अशी कामे मो या माणावर आखून 

दली जातात, राबवली जातात. वायनाड या मुसळधार पावसात ातून मु य साधले जाते ते एकच – जिमनीची 

िन कारण धूप. िशवाय रान सुरणांसार या वैिश यपूण जाती न  होतात ाचा हे कोणी वचारह  करत नाह त. 

अशा गो ी टाळ याचा एकच माग आहे: जैव व वधता काय ानुसार थािनक जैव व वधता सिम या था पत 

करण,े यांना कायदेशीर अिधकार दान करण,े यां या ारे थािनक जैव व वधतेची  व इतर नैसिगक 

संसाधनांची मा हती यव थत संकिलत करण,े ा मा हतीचा वापर क न ामसभेमाफत थलकालानु प असा 

नैसिगक संसाधनां या जोपासनेवर रोख असलेला रोजगार हमीखालील कामांचा आराखडा बनवण े व तो नीट 

अंमलात आणण.े आम या पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या िशफारसींचा मु य रोख अशा िनसगाला पोषक व 

लोकािभमुख काय मांना आज ठुकारलेले आहे, ती हाती घेतले जावे ावरच आहे.  

िनसगाशी नाते  

व ान सांगते क  आज भूतलावर अंदाज े चौर ्  यांशी लाख जीवजाती नांदाताहेत. हे भारतीय परंपरेशी 

सुसंगत आहे. ग डपुराण सांगते:  

जलजाः नवल ा ण, थावराः ल वशितः। कृमयो सं याकाम,् प णाम ्दशल कम ्। 

ंशल ा ण पशवः, चतुल ा ण मानुषाः। सवयोिनम ्प र य य योिनम ्ततोs यगत ्॥   

चौर ्  यांशी ल  जीवयोनींचा फेरा संपव यावर नरज म लाधतो. रामजोशी सांगतात: ‘भला ज म हा तुला 

लाधला खुलास दयीं बुधा’. अशा सुबु  नरज मा या काह  जबाबदा या आहेत: यातली खूप मह वाची हणज े

या जैव व वधतेतून आपली उ प ी झाली ती सार  जैव व वधता सांभाळून ठेवण.े जैव व वधतेचे दोन मुख पैलू 

आहेत, प हला हणज ेजीवजातींचे अंदाज ेचौर ्  यांशी लाख कार आ ण येक जातीतील जनुक य वै व य, आ ण 

दुसरा हणज ेखोल समु ात या वडवानलापासून ते वातावरणा या वर या थरांत तरंग यापयत वापरात असलेले 



 अमृतमंथन – प.घा.प.त.ग. अहवाल मिथताथ   

 

Page 29 of 114 
 

 

Pa
ge

29
 

जीवसृ ीचे त हत हेचे अिधवास. अशा अग णत रंग बरंगी जाड-पातळ धा यांनी जीवसृ ीचे जाळे वणलेले आहे. 

जणू काह  जीवांचे कार हे वेग वेग या रंगांचे उभे धागे आहेत, आ ण नाना वध अिधवास हे कम जा त जाड चे 

आडवे धागे आहेत, अन ्जा याची वीण हा आहे दो ह ंचा िमलाफ.   

मानवजात अखेर ा जा यातूनच उपजली आहे. आज मानव जीवसृ ीचे अध उ पादन आप या 

नाना वध गरजा - काह  मूलभूत, काह  िन वळ चैनी या, काह  घातकह  – भागव यासाठ  वापरतो आहे. आप या 

कृ म िनिमतींचा जबरद त भार ा जीवसृ ी या जा यावर टाकतो आहे. पण भार टाकतानाह  काळजी घेतली 

तर हे जीवसृ ीचे जाळे आपण जपू शकू. कसे जपायचे? प हले हणज े जीवसृ ीचे सारे उभे धाग े – सा या 

जीवजाती, गणसं या कमी झाली तर  पूण न  होणार नाह त ाची काळजी यायची. तसेच सारे आडवे धाग े– 

येक अिधवासाचे - काह  ना काह  नमुने टकून राहतील ाचीह  काळजी यायची. िशवाय यांची वीण; उ या, 

आड या धा यांचे सांधे तुटणार नाह त, हणज े यां या गणांचे, अिधवासांचे सात य टकून राहतील, यां यातले 

दुवे तुटणार नाह त, ाची सु ा काळजी यायची. ववेक  मानवाला वतः या गरजा नीट पुरवतानाह  हे सारे 

साधण ेश य आहे.   

मोलाची जैव व वधता सगळ कडे पसरली आहे, ितचे जतन सव  हायला पा हज े हे वेग वेग या मानव 

समाजांनी ओळखून अगद  ाचीन कालापासून आप या अनेक परंपरांचे एक मह वाचे उ  बनवले होते. मानवी 

धमाची सु वात िनसग पूजेपासून झाली.  अगद  अलीकड या काळाकडे येता, आधुिनक वै ािनक वचारसरणीनेह  

िनसग संर णाचे मह व मानलेले आहे व िनसग संर णासाठ  नाना वध काययोजना अंमलात आण या आहेत. 

िनसगर णा या अशा अनेक चांग या, न या-जु या प ती मानवी सं कृतीचे भूषण आहेत. आिशया, आ का 

खंडांत, पॅिस फक महासागरातील बेटांत जागो-जाग वड- पंपळ-उंबर-नांदुक ची झाडे वखुरलेली आहेत. यांना प व  

मानून संर ण दे यात आलेले आहे. आज प रसर शा ां या लेखी ा सव वृ जाती “कळ ची संसाधने” 

मान यात आली आहेत. इतर झाडा-झुडपांना जे हा काह ह  फळे नसतात, अशा दवसांतसु ा ा जाती फळतात. 

ां या फळांवर अनेक कडे, प ी, माकडे, खार , वटवाघळे तग ध न राहतात. हणून िनसगर णा या ीने 

ांना टकवणे मह वाचे अशी आधुिनक व ानाची पण िशकवण आहे. ा सोबत इतर अग णत जीव जातींना 
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जगभर वेगवेग या कारे अथ देऊन संर ण दे यात आले आहे. आपला रा ीय प ी मोरच पहा. मोरासारखे 

आकाराने मोठे, चवीला चकर असे आ ण काय ाने मोराइतकेच संर ण असलेले मालढोक, तणमोर हे प ी जवळ 

जवळ न ाय झाले आहेत. पण काितकेयाचे वाहन असलेला मोर अजूनह  भारतभर मो या सं येने आढळतो, 

एवढेच नाह  तर जागोजाग याची सं या वाढतेह  आहे. तीस वषापूव पयत पु या या वेताळ या ड गरावर चोर या 

िशकार मुळे मोर टकून राहू शकत न हते. पण जशी ा ड गराभोवतीची व ती वाढली, तशी लोकांनी वयं फूत ने 

यांना संर ण ायला सु वात केली. ते हा लोकसं या वाढ बरोबर िनसगाचा हासच होतो असे बलकुल नाह . 

आज वेताळ या ड गरावर िच कार मोर पहायला सापडतात. नीलगायी, वांदरे अशीच लोकां या संर णामुळे नीट 

तगनू आहेत. 

पण केवळ विश  जीवजातींना नाह , जगभर जिमनीवर या, पा यात या अिधवासांनाह  परंपरांनी 

देवराया, देवडोह हणून, व आधुिनक णालीत अभयार ये हणून संर ण दले जाते. वैशाख पौ णमेला भगवान 

बु  यां या संदेशाला साजेशा अशाच एका लु बनी देवी या राईत ज मले. बु ां या संदेशाने भा वत, 

वनसंप ीने समृ , भूतानचा तर त बल एक पंचमांश भूभाग देवरायांनी झाकलेला आहे. देवरायांची परंपरा ह  जर  

मानवा या िनसगपूजे या परंपरांशी िनग डत आहे, तर  या र तीने सांभाळले या वनराजीतून आपले हतसंबंध 

जपले जात आहेत याची लोकांना जाणीव असते. रायगड ज ा या ीवधन तालु यात एक राई गारंबी या 

(ए टाडा फॅ झओलाइडेस) चंड वेलाकरता राखलेली आहे. गुरांवर उपचार कर यासाठ  या या बया गोळा 

करायला दूरव न लोक येतात. ाच तालु यातील गाणी या गावक यांनी 1972 साली आम या माफत खास 

वनंती क न आप या गावची काळकाईची दहा हे टरची राई वन वभागा या तोड पासून वाचवली. यावेळ  या 

राईत गाव या ओ याचा उगम आहे, ती राई तुट यास ओढा आटेल; हे होऊ नये हणून ह  राई वाचवायला हवी, 

असे यांनी बोलून दाखवले. सामा यत: अशा देवरायांतून कोणताह  ज नस बाहेर नेला जात नाह . परंतु खास 

आव यकता भास यास ते केले जाते. उदा. पुण े ज ात या घोळ गाव या देवरायांब ल सांिगतले क  पूव  एकदा 

आगीत गावातली सार  घरे खाक झाली, ते हा देवी या परवानगीने घरे पु हा बांध यासाठ  काह  झाडे तोडली होती. 

अजूनह  अशा देवराया जैव व वधतेचे संर ण कर यात मह वाची भूिमका बजावत आहेत. 
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 केरळा या कनारप ट त दाट लोकव ती आहे, व तेथील नैसिगक वनराजी जवळ जवळ पूणपण ेन  

झाली आहे. तर ह  नैसिगक वनराजीचे काह  अवशेष शेतांतून वखुरले या देवराया अथवा सपकावंूत टकून आहेत. 

अशाच एका देवराईत वन पितशा ांना कु टले रया केरळे सस ह  एक नवी जाती सापडली. आणखी एक 

देवरायांचा क सा आहे ड टेरोकापस इं डकसचा. ा कुळातील सदाह रत वृ  वषावनांत फोफावतात. हे चंड 

आकाराचे, मऊ लाकडाचे वृ  लायवुड बनव याला उ म क चा माल आहेत. वातं यानंतर जे हा लायवुड या 

िगर या भारतात भराभर वाढ या ते हा यांनी एका मागून एक यांना लाभदायक जातीचे वृ  संपवायचा सपाटा 

लावला. वन वभागानेह  - जर  जंगलांचा टकाऊ प तीने वापर आहोत असे स ग घेतले होते तर  - यांना ह या 

या जाती- जाती या न ाय होईपयत अगद  व तात उपल ध क न द या. मग ओळ ने एका मागून एक 

लायवुड िगर यांना ह या या जाती संपून जात रा ह या. ात कनाटकात थम संपली ड टेरोकापस इं डकस. 

आज या रा यात याचे भले मोठे वृ  केवळ एका राईत िश लक आहेत; लोकांनी जतन केले या कर कान मन 

मने अथवा कर राना या आईचे घर नावा या हो नावर जवळ या देवराईत. देवरायांबरोबरच न ांतले देवडोह, 

देवतळ  पण राखली जातात. भीमा नद या उगमाजवळ गु  भीमेची मोठ  राई आहे, नद चे ते उगम थल पूण 

संर त आहे. कनाटकात या िशिशला गावात या क पला नद तले चंड म सीर मासे अशाच परंपरेतून टकून 

रा हलेले आहेत.  

 सव कार या जिमनीवर या, तसेच पाणथळ अिधवासांना परंपरांनी असे संर ण एके काळ  जगभर 

दले होते. बु ा या काळ या ीसम ये ब ब या वाघा या पाठ वर या छ यांइत याच मो या माणात देशभर 

देवराया फैलावले या हो या असे वणन आहे. कनाटकात या सागर-सोरबा-िस ापूर भागात ा देवराया 

अलीकडपयत ब याच टकून हो या. तशाच म णपूर या ड गराळ भागांतह . यां या अ यासाव न असे वाटते क  

सव देशभर साधारण दहा ट के भूभाग अशा देवरायांखाली, आ ण तेवढाच  दहा ट के जलभाग देवतळ , 

देवडोहांखाली होता. हणज ेहे जाळे आज या अभयार य-रा ीय उ ानां या दु पट मोठे होते. यात सव कार या 

अिधवासांचा समावेश होता. या सव लोकांना सहज आपाप या पंच ोशीत उपल ध हो या, यांचा आनंद 

उपभोगणे श य होते. जोड ला जथे ितथे वड- पंपळांसारखी कळ ची संसाधने जतन केलेली होती. र यां या 
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दुतफा पसरले या वडांनी हे सगळे जाळे नीट वणून दले होते. ा सग या परंपरा “वृ  वेली आ हा सोयर  

वनचरे। प ीह  सु वरे आळवीती।” अशा धारणेने मानव हा िनसगाचा अ वभा य घटक मानणा या सं कृतीचे अंग 

हो या. 

ा बरोबर नेच िनसगाचे दोहन करताना काळजीपूवक कर या या अनेक प ती हो या. अनेक लयाला 

गे या, पण काह ंचे पुन जीवन होते आहे.  म य देशात या िशवणी ज ात या छपारा लॉक मध या तेरा 

ग ड आ दवासी गावां या आसपास या जंगलात भरपूर चारोळ  पकते. पण एकमेकांवर व ास नसला, सहकार 

नसला, क  लोक फळ वाढता वाढताच ओरबाडतात. पुरेसे मोठे होऊ देत नाह त. कारण थांबले तर दुसरे कोणी तर  

ते तोडेल ना! 2004 साली ा तेरा गावांतले लोक संयु  वन यव थापन ा आधुिनक णालीसाठ  एक  आले, 

ते हा यांनी ठरवले क  सग यांनीच संयम बाळगून चारोळ  यव थत पकू ायची.  ग डां या परंपरे माणे 

चारोळ  पुर  वाढ यावर मगच सवानी िमळून पंडुम नावाची पूजा करेपयत तोडली जायची नाह . यांनी ह  परंपरा 

पुन जी वत केली. हे करताच या वष  यांचे चारोळ चे उ प न तीस ट कयांनी वाढले !  

अथात ्आप याला िनसग केवळ राखायचा नाह ; जोड ने आिथक वकासह  हवाय. िनसगाला जपून शेती 

करणे भारतीयांना साधले होते. पण परक य अंमलाखाली अवतरले या उ ोगयुगात ह  घड  व कटली. जथे 

औ ोिगक वकास धीमेपण,े समाजातला तोल सांभाळत घडला अशा वीडनसार या देशात िनसगाला जपत 

उ ोगधंदे भरभराट ला आले. पण आप याकडे घाई-घाईत िनसग नासत, परदेशात टाकाऊ ठरवलेली दूषक तं  े

वापरत, सारा बोजा ामीण जनतेवर टाकत उ ोग-धंदे उभार याची चुक ची णाली ढ झाली. ह  बदलून संतुिलत 

वकास साधायची िनकड न क च आहे. आज आपण ा दशेने चाचपडताहोत. पश ्   िचम घाट प रसर त  

गटा या कामामाग ेह च ेरणा आहे.  

अनु प यव थापन 

तीन शतकांपूव  युरोपात सु वात होऊन पारंप रक शेती धान समाजां या जागी आधुिनक व ान व 

तं ान यांवर आधा रत उ ोग धान समाज उदयास आले. लवकरच यांनाह  िनसग संर णाचे मह व जाणवू 
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लागले व यांनीह  एकामागून एक िनसग संर णासाठ  न या युगाला साजेशा अशा नाना वध व ानािध त 

काययोजना आख यास व राबव यास सुरवात केली. पण जथे आधुिनक व ानाची मुहूतमेढ रोवली गेली या थंड 

हवे या देशांत आधीच अगद  माफक जैववै व य आढळते, या उ पर या देशांत म य युगात िनसगाची चंड 

नासाड  झालेली अस यामुळे अगद  मोज या कारांची जीव संप ी उपल ध होती. या तव एको णसा या शतकात 

युरोपात वन यव थापन हनज ेपाइन या एकसुर  जंगलांचे यव थापन एवढेच समीकरण होते. यामुळे ितथे 

वकिसत झालेले वन व ान जैववै व य संप न भारताला अगद  गैरलाग ूहोते. पण युरोपीयांना तेवढेच मा हती 

होते, हणून साह जकच तेच लाग ूकेले गेले. आ ण काह  झाले तर  भारता या सव कार या संप ीचे शोषण हेच 

इं जी राजवट चे एकमेव उ  होते. पण मनु य ाणी वाथ पण ेजे काय करतो, ते दुस या या भ याकरताच 

करतो असे नाटक नेहमीच करतो. ा धाटणीत इं जांनी आ ह  भारता या भ यासाठ  इथे अगद  शा त उ पादन 

राह ल अशा प तीने वनदोहन करत आहोत असा आव आणला, व तो मा न ने यासाठ  व ाना या ित ेचा 

दु पयोग केला. ते हापासून आजपयत भारता या वनसंप ीचा अखंड हासच होत रा हला आहे असे सगळा पुरावा 

दाखवतो. 

एकूणच जीव संप ीचा टकाऊ प तीने वापर कर याचे पा ा यांचे दावे सगळ कडेच पोकळ ठरले आहेत. 

दुस या महायु ात युरोप या उ र समु ातील मासेमार  थांबली होती. यु ानंतर इथे माशांची सं या खूप वाढली 

आहे हे जाणवले, व यु ा आधी वाजवीहून जा त माणात मासेमार  चालली होती हे सवमा य झाले. प रणामी, 

म यगणाचे दोहन शा ीय प तीने कसे करावे ाचे ग णत मांडून िनबध लाग ूकेले गेले. पण पुढ या पंचवीस 

वषात कळले क  हे ग णत मांडायला वै ािनकांपाशी फार तुटपंुजी मा हते होती, आ ण ा तथाकिथत वै ािनक 

िनबधांना अंमलात आणूनह  माशंची सं या सतत घटत रा हली. हणून आधुिनक प रसर व ान सांगते क  अशा 

ज टल नैसिगक णालींचे यव थापन काह  ठर व िनबधां ारे करण ेअश य आहे, व यासाठ  एक वेगळ च थल 

काल वैिश ये वचारात घेणार  व लविचक णाली हवी. पण असे होत नाह . खाली तपिशलात चिचले या 

भरतपूरचेच उदाहरण या. तेथे तीस वषापूव  हशीं या चर याने पाणप यांचे व यां या आवास थानांचे नुकसान 

होते असे सबळ पुरावा नसतानाह  ठरवून चरणे बंद केले. लवकरच प  झाले क , व तु थती उलट होती. 



 अमृतमंथन – प.घा.प.त.ग. अहवाल मिथताथ   

 

Page 34 of 114 
 

 

Pa
ge

34
 

हशीं या चर याने बदकांचा आ ण त याचा फायदाच होत होता. तर ह  आजतागायत चर यावरची बंद  कायम 

आहे.  काह  तर  ह टाने करत राहाणे हेच या ताठर शासक य यव थापनप तीचे यव छेदक ल ण बनले आहे. 

उलट व ान सांगते आहे क  प रसराचे िनयोजन सतत िनर ण करत राहून अनुभवा या आधारावर- ज र पडेल 

तसे बदलत राहूनच- करायला पा हजे. याला अनु प यव थापन -- अडॅ ट ह मॅनेजमट-- अशी सं ा दली गेली 

आहे. आपण ह  प त अवलंबत असतो, तर भरतपुरात सगळ कडे एकदम हशी बंद के या गे या नस या. काह  

भागात चरण ेबंद क न या या प रणामाचा अ यास केला गेला असता. या अ यासात जर चर याची बंद  उिचत 

आहे, याचे सुप रणाम होतात असे दसले असते, तर जा त े ात चरणे बंद केले गेले असते. उलट चर या या 

बंद चे दु प रणाम होत आहेत असे दसले असते, तर बंद चे े  आंकुिचत क न या या प रणामांचा आणखी 

अ यास केला असता. 

आधुिनक वै ािनक प रसर यव थापन अशा प तीने यव थापनातील येक पाऊल हा एक योग 

अशा वृ ीने चालव यात येते. असा एकेक योग के यावर यां या प रणामांचे काळजीपुवक िनर ण क न पुढची 

पावले ठरवली जातात. असे ानािध त अनु प यव थापन करायचे असेल तर जीवसृ ीब ल तपिशलात सव  

मा हती गोळा करण,े आ ण एकदाच नाह , तर सतत गोळा करत राहण,े आव यक आहे. हे काम कुठ याह  के य 

यं णेक न होण ेश य नाह  आ ण यो यह  नाह . ते थळ-काल-वैिश यांना ल ात घेऊन प र थती अनु प 

बदल करत, लविचक प तीने कर याची ज र  आहे. ते हा हे काम िनसगाशी जवळ क असणा या लोकां या 

सहभागाने, हणज े ामसभां या माफत सात याने हायला हवे. आप या २००२ या जैव व वधत काय ाने हे 

कर याला एक उ म चौकट पुरवली आहे.  

िनसगाची व ानाधा रत िनगराणी  

दुस या महायु ानंतर जस-जशा दूषणा या सम या युरोप – अमे रकेत भेडसावायला लाग या तस-तसे 

तेथे व ाना या आधारे िनसग संभाळला पा हज ेह  संक पना बळकट होऊ लागली. रासायिनक क टकनाशकां या 

बेह  वापराने जैववै व याचा मोठा हास होतो आहे, हे टाळलेच पा हजे असे ितपादन करणारे राशेल कासन यांचे 
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“सायले ट ग” अथवा “वसंतऋतूतील मशान शांतता” ा 1962 साली िलहले या पु तकातून युरोप – 

अमे रका- जपानात पयावरणा वषयक जागृती भराभर पस  लागली. हळू हळू व ानाधा रत दूषण िनयं ण 

कायदे केले जाऊ लागले, अंमलात आणले गेले. ाच सुमारास 1967 साली जपानम ये एक मोठ  दुघटना घडली. 

जपानी लोकांना मासे, खेकडे आ ण एकूणच समु ातील जलचर खा याची अतोनात आवड आहे आ ण यां या 

आहारात चंड माणात जलचर असतात. िमनामाटा हणून जपानजवळ एक आखात आहे. या यातून मो या 

माणात मासे जपानी लोकां या आहारात यायचे. हे मासे खा ले या गभवती मातांची अनेक मुले ज मजातच 

अपंग होती. ते हा असे कळून आले क  अनेक जपानी रासायिनक उ ोगधं ा या दूषणाला यो य आळा घातला 

गेला न हता.  यां या वसगातून पारा अथात म युर  हा मो या माणात समु ातील पा या दारे जलचरांम ये 

गेला होता आ ण ते जलचर आहारात आ यामुळे गभावर फार वाईट प रणाम होऊन ज मतः अपंग असलेली मुलं 

ज माला आली होती. ा िमनामाटा अपघातातून जपा यांना जाणवले क  हे काह  चालणार नाह . आप या सव 

उ ोगधं ानी यव थतपणे दषूण काबूत आणलंच पा हजे. जपान हा िश तशीर समाज आहे. यामुळे इथे 

दूषण िनयं ण कायदे यव थत जार  केले गेले, आ ण याचे अनेक सुप रणाम झाले. जपानम ये रासायिनक 

उ ोगधं ां या दूषणावर िनयं ण आणले गलेेच, पण या या जोड ला जपानम ये या मोटार कंप या हो या 

या या धुरातले दूषण हेह  कमी झालंच पा हजे, असा जनतेचा जोरात रेटा आला. मग आपले दूषण आटो यात 

आण यासाठ , सुरवातीला खूप कुरकुरत का होईन, या मोटार कंप यांनीह  य  सु  केले. दूषण आटो यात 

आण यासाठ  यांना यांना जे काय करायला लागले यातून यां या मोटार ंची इंधन वापर याची मता खूप 

वाढली. 1972 या सुमाराला पे ोलचे भाव एकदम भडकले. यावेळ  अमे कतले फोड आ ण जनरल मोटस हे 

मोटार चे उ ोगधंदे भरभराट त होते. जगात या मोटार बाजाराचा मोठा ह सा यां या हातात होता. या गाडया 

इंधन उपयोगात काय म बन व याचा काह ह  य  अमे रकेत झाला न हता. तुलनेने जपानी गाडया कमी 

पे ोलम ये खूपच जा त चालाय या. या तव 1972 नंतर टोयोटा आ ण इतर जपानी मोटार कंप या जगाची 

मोटार ंची बाजारपेठ काबीज क  शक या.  ातून जपानी अथ यव थेला अचानक चंड बळ िमळाले. ता पय 

काय क  दूषणावर लोकांनी आ ह ध न िनयं ण आण यामुळे जपान या अथ यव थेचे नुकसान तर झाले 
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नाह च, उलट भरभराट होऊ शकली.  

युरोप- अमे रके या उ ोग धान अथ यव थांतह  असेच अनेक अनुभव आहेत. कागद उ पादनातून खूप 

वाईट दूषण होऊ शकते, आ ण भारतभर हेच होत आहे. मी अ यास केले या कारवार ज ात या कागद 

िगरणीने काळ  नद ची वाट लावली आहे.  नॉव, वीडन, फनलंड हा युरोपातला उ रेकडचा भाग कारवार 

ज सारखाच ड गराळ, वना छा दत मुलूख. ितथे पण कागद हे मह वाचं उ पादन आहे. पण जर  ितथ या 

कागद िगर या भरभराट ला आ या आहेत, कागदाचे भरपूर उ पादन होते, तर  ितथ या जल वाहांम ये िनतळ, 

व छ पाणी वाहतं आहे. मा या कागद िगरणी अ यासा या िनिम ाने फनलंडमध या कागद िगर यांचे एक 

तां क स लागार माझे िम  झाले. यांनी सांिगतले क  फनलंडम ये कागद िगर यांनी मनापासून काम क न 

दूषण पूणपण े आटो यात आणणारे तं ान वकिसत केलं आहे आ ण ते तं ान वकून ते कागद 

वक यापे ाह  जा त पैसा िमळवतायेत. ते हा आपण जर सचोट ने पयावरणाचे र ण करायचा य  केला, तर 

औ ोिगक गती, आिथक गतीह  श य आहे, आ ण पयावरणाचे यव थत जतन करणेह  श य आहे. ा याच 

जोड ला समाजातील वषमता कमी करणेह  साधू शकेल. कारण आज भारतात पयावरणा या हासाचा बोजा 

ग रबांवर मो या माणात टाकला जातो आहे. उलट जगात वषमता सग यात कमी असलेले फनलंड- वीडन- 

नॉवचे समाज पयावरणाची खूप काळजी घे यात अ ेसर आहेत.  

दुस या महायु ानंतर पा ा य देशांत पयावरण संर णा या ीने अनेक काययोजना राबव या जात 

आहेत. ाची अनेक अनुकरणीय उदाहरण ेआहेत:  अमे रकेतील यलो टोन सारखी रा ीय उ ाने, धोकादायक 

क टकनाशकांवर ल बंद , जपानम ये िमनामाटा या दुघटनेनंतर अंमलात आले या दूषण िनयं णा या उपाय 

योजना, अमे रकेतील धोका त जातींना संर ण देणारा कायदा, पयावरणावर या भावांचे यव थत पर ण 

कर याचे िनबध,  युरोपातील वातावरण तापवणा या वायंूचे माण आटो यात आण यासाठ  हाती घेतले या 

अनेक उपाय योजना, इटलीने चन बल या दुघटेनंतर अणु ऊजा उ पादन बंद कर याचा सावमताने घेतलेला 

िनणय, रओ ड  जानीरो या व  अ रषदेनंतर हाती घेतलेले आंतररा ीय जैव ववधता करारन यासारखे काय म, 

को टा र कातील शेतक यांना वनसंर णासाठ  सेवाशु क दे या या योजना, युरोपातील वै ािनक मह वा या 
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वशेष थळांना संर ण दे या या योजना, ऑ ेिलयातील शेत जमीन व गुर चराई या कुरणांना से य प तीने 

यव थापनासाठ  ो साहनाचे उप म, आ ण ऑ ेिलयातील नाग रकां या सहभागाने चालू असलेली न ांची 

देखभाल. 

भारतातह  हळू हळू ा धत वरचे अनेक काय म हाती घे यात आले आहेत, आ ण हे िन तच वागताह 

आहे, समयोिचत आहे. पण हे करताना पा ा यांचे केवळ अंधानुकरण न करता, संसाधने िन कारण वाया 

दवडणा या अमे रक  सं कृतीचा चुक चा आदश डो यापुढे न ठेवता, भारतीय समाजाचे वगळेपण ल ात घेऊन 

आप या परंपरांतील चांगले अंश टकवून ध न न या व ान- तं ान- जातं ा या मनूला साजेसे काय म रचणे 

हेच ेय कर ठरेल. पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाच अहवाल हा ा दशेकडे बोट दाखव याचा एक ामा णक 

य  आहे.  

3) िनसग संर ण 

व ानाचा वपयास करणारे िनसग दोहन 

आज भारतात वन वभागा या पकड खाली असलेली राखीव अर ये, अभयार ये, रा ीय उ ाने ह च िनसग 

संर णाची मुख साधने मानली जातात. िशवाय दहा वषात काह ह  गती न क  शकलेली जैव व वधता 

ािधकरण े– मंडळे ाच यं णे या हातात आहेत. ते हा ा वन वभागाची पा भूमी, काय प ती समजावून घेणे 

मह वाचे आहे. ह  सार  यं णा इं जांनी उभी केली, व आजह  ितची सं कृती वसाहत काळातच रगाळत आहे. 

इतके क  वतं  भारतातह  भारतीय जनता ह च आपली श  ूआहे अशी िशकवण ा वभागातील कमचा यां या 

िश णाचा गाभा आहे. 

जे हा अठरा या- एको णसा या शतकात भारत इं जां या क जात गेला, ते हा इं लंडात िनसगाशी 

जवळ क मानणार  सं कृती पूण लयाला गेली होती. सोळा या शतकापयतच इं लंडातली जंगले, व य पशू जवळ 

जवळ नामशेष झाले होते. साह जकच भारताचा िनसग लुटायला आले या इं जांना भारतीयांची िनसग पूजा बोचू 

लागली. कारवार जवळ या एका देवराईचे वणन करताना ई ट इं डया कंपनीचा सजन बुचानन १८०२ साली 
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िलहतो: “गावचा गौडा ा देवाचा पुजार  आहे. या यामाफत देवाची परवानगी घेत यािशवाय कोणीह  देवराईला 

हात लावत नाह . पण ह  परवानगी दे यासाठ  तो काह ह  पैसे मागत नाह . उघडच आहे क  ई ट इं डया कंपनीने 

आपला कायदेशीर ह क बजावू नये हणून लोकांनी ह  लु ी शोधून काढली आहे.” उलट यानंतर ऐशी वषानी 

ड च ँ डस ा जमनीतून आले या, आ ण इं ज अिधका यांहून खूप उदारमतवाद  असले या, भारता या 

प ह या मुख वनपालाने टश पूव काळाचा मह वाचा वारसा हणून भारतभर पसरले या देवरायां या 

जा याचे त डभ न कौतुक केले. कोडग ू ांतात या देवरायांचा मु ाम उ लेख केला, आ ण इं जां या 

यव थापनाखाली ा भराभर न  होत आहेत याब ल खेद य  केला.  

जे हा 1818 साली मरा यांचा पाडाव क न इं जांनी प म घाटावर पूण क जा केला, ते हा इं जांना 

भारतभूतून मु यतः तीन गो ी ह या हो या: शेतक यांकडून वसूल केलेला जबरद त शेतसारा; शेतजिमनीतून 

मँचे टर या िगर यांसाठ  पैदास केलेली कापूस, नीळ; आ ण गावसमाजांची सार  जमीन काबूत घेऊन यावर 

वाढवलेले सागवान, साल, चीड, देवदारसारखे लाकूड. इं जांनी मरा यां या आरमारातील सागवानी गलबते 

पा हली होती, आ ण वतःचा ओक संप यामुळे जहाज े बांध यासाठ  यांना हा सागवान हवा होता. टपू 

सुलतानाचा राजा या सव जिमनीवर या चंदनावर ल अिधकाराचा कायदा इं जांना फारच आवडला. इं जांनी 

वनसंप ीवर क जा कर यासाठ  दुहेर  धोरण अवलंबले. सामू हक मालक  अमा य ठरवून गावसमाजां या 

यव थापनाखाली असलेली सव जमीन ई ट इं डया कंपनी या अंमलाखाली आणायची, आ ण कोठेह  वाढलेले 

सागवानाचे झाड हे पण कंपनी या मालक चे धरायचे. र ािगर  ज ातली मरा यां या आरमारासाठ  वाढवलेली 

सागवानाची जंगले सफाचट केली. शेतक यां या शेतात घुसून सागवानाची झाडे तोडून ने यास सु वात केली. 

ते हा लोक इतके िचडले क  ई ट इं डया कंपनीने १८२५ या सुमारास आपले जंगलखातेच बंद केले. मग यानंतर 

तीस वष देशभर पूणपण ेबेबंद जंगलतोड होत रा हली.  

मरा यांचा पाडाव झा या- झा या ई ट इं डया कंपनी या ट डफने मरा यांचा इितहास िलहला. ा 

पु तकाची सु वात तो स ा या देखा या या वणनाने करतो: “घाटांत चढताना, कंवा घाटमा यावर पोच यावर 

आप यापुढे एक िच वेधक, भ य य उभे राहते. क पना करा: एका मागून एक तीन चार हजार फूट उंची या 
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वृ ा छा दत पवतरांगा, यां यात झुडुपाला सु ा मूळ रोवायला फट सापडत नाह , असे मधून मधून डोकावणारे 

चंड काळे फ र. वशेषतः पु या या द णेला सगळे स ा  वषभर हरवेगार असतात. पावसा या या उ राधात 

सगळ कडून नद -नाले जोरात वहात असताना ह  ह रतसृ ी इतक  बहरलेली असते क  आपण व मयच कत 

होतो.” पण अधशतकानंतर जे हा इं जांनी याच देशाची गॅझे टयरे िलहून घेतली, ते हा कळते क  इं जी 

अंमला या प ह या चाळ स वषात ई ट इं डया कंपनी या हावरटपणामुळे स ा चे अनेक ड गर उघडे बोडके केले 

गेले होते.  

ा वन व वंसातून िनमाण झालेला असंतोष शमवण ेहे १८५७ या वातं यसमरानंतर या इं जांपुढ या 

आ हानांपैक  एक मोठे आ हान होते. ते हा इं जांनी देशात ई ट इं डया कंपनीची अंदाधंुद जंगलतोड बंद क न 

सु यव थत वन यव थापन आणायला हवे असे ठरवले. पण हे आणणार कोठून? इं जांनी वतः या देशातले 

जंगल तर के हाच ने तनाबूत केले होते. यां या देशात वन यव थापन ह  गो च अ त वात न हती. मग या 

वषयात या त ांसाठ  ते युरोपाकडे वळते. युरोपखंडात कोठे कोठे थोडे फार जंगल िश लक होते. ड च डसना 

जमनीत वन यव थापनाचा अनुभव होता, तो सारा एक जनसी चीड अथवा पाइन या जंगलांचा. साह जकच 

यांनी जी वन यव था भारतात बसवून दली ितचा रोख होता इथ या वै व यपूण, अनेक त हेने लोकां या 

जीवनाचा आधार असले या जंगलांचा उ छेद क न सागवानाचे लाकूड कंवा चीडचा डंक अशा एखा ा यापार  

उ पादनावर ल  के त क न एकसुर  जंगल वाढव यावर. असे हे भारताची सार  अर यभूमी वै व यह न आ ण 

लोकांना पूण िन पयोगी बनवू पाहणारे वन यव थापन वै ािनक अस याचे इं ज करत असलेले दावे हे शु  

थोतांड होते. व ानाची एक उ म या या आहे: “ व ान हा एक शंकेखोरपणाचा संघ टत य  आहे, ते एक 

संशयक लोळ नाटक आहे!” आप या भारतीय परंपरेत हटले आहे: "संशया मा वन यित।”. या या अगद  उलट 

व ान बजावते "संशयमेव जयते!" व ानाचे यव छेदक ल ण आहे: कोणाचीह  अिधकारवाणी न मानण,े 

सगळ  वधाने, अनुमाने तपासायला सवाना पुर  मोकळ क देणे.  व ान एकच माण मानते, ते हणज े

वा तवाचे. व तु थित काय आहे याची मा हती यव थत संकिलत क न या या आधारावर अनुमाने बांधण,े 

ह  अनुमाने बरोबर आहेत का नाह त हे जाह रपण ेपडताळणे, ती तपासायला सा यांना उ ेजन देण,े व काह  चुका 
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झा या अस यास या ताबडतोब समजावून घेऊन नवी मा हती गोळा करण,े नवी अनुमाने बांधणे ह  व ानाची 

कायप ित आहे.  

भारतात इं जांनी जवले या व आजपयत चिलत रा हले या तथाकिथत वै ािनक वन यव थापनेत 

याचा लवलेशह  नाह . वन यव थापनासाठ  जी वा तवाची मा हती हवी, ती अितशय तुटपंु या माणात आहे. 

मु ामच जे हा १८६५ म ये प हले वन वधेयक बनवले, ते हा वनाची प  या या क च नये असा िनणय घे यात 

आला. प रणामी वन हणज ेकाय हे सु ा अजून ग धळात आहे. सा या भाषेत वन हणज ेवृ राजी. पण सरकार  

हशोबात वन हणज ेवन खा या या ता यातील जमीन, मग यावर झाडे सोडाच, गवताचे पान सु ा नसले तर  

चालेल. पण वन खा या या ता यात कती जमीन आहे हे सु ा प  नाह . १९६५ साल या सुमारास एक वाद 

झाला: वनखा या या ता यात ६.९ कोट  हे टर जमीन आहे का ७.५ कोट  हे टर? हेह  आकडे न क  ठाऊक 

न हते. आता या ता यात या जिमनीवर कती माणात झाडे आहेत?  १९८० या सुमारास जे हा उप हाचे िच  

उपल ध झाले, ते हा अंत र  वभागाने भारत भूमीवर कती माणात वृ ा छादन आहे याचा वतं पणे अंदाज 

वतवला. तोवर वनखाते भारतातील २३% जमीन वृ ा छा दत आहे असे दावे करत होते; पण ते सपशेल चुक चे 

होते, य ात वृ ा छादन केवळ १४% आहे असे आढळून आले.   

वै ािनक वन यव थापनासाठ  आव यक अशा मा हतीसंकलनाचा एक आधार हणज े झाडां या 

वेगवेग या जाती- जातीं या वाढ चा अ यास कर यासाठ  एको णसा या शतकापासून राखून ठेवले या 

अ यासवा टका. यां यात दर पाच-दहा वषानी काळजीपूवक मोजमाप क न वेगवेग या गोलाई या िभ न जाती-

जातींची न द ठेवावी व याआधारे झाडे कती मोठ  झा यावर तोडावी हे नीट ठरवावे असा उ ेश आहे. परंतु 

वन वभागाने अशी मा हती न दवण ेके हाच सोडून दलेले आहे, आ ण अशा बहुतांश अ यासवा टका के हाच तोडून 

टाक या आहेत असा अहवाल डेहराडून या वनसंशोधन सं थेने वतःच कािशत केला आहे. तसेच भारत 

शासना या ब तर चीड रोपवन सिमतीला १९८० साली आढळून आले क  ायोिगक पाने उ ण क टबंधीय चीडचे 

जे रोपवन ब तरम ये लावले होते व या या आधारावर ह  जात ब तरम ये चांगली फोफावेल असे खोटे 

ितपादन केले जात होते, ते रोपवन धड अ त वातच न हते.  
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अशीच चुक ची मा हती महारा ात या र ािगर  ज ा या वनावरणाब ल सृत केली जाते. सव 

काशनांत र ािगर त जंगल नाह च असे दाखवले जाते. पण हे केवळ तेथील जंगल वन वभागा या ता यात नाह  

हणून सांग यात येते. जिमनीवर अगद  वेगळे िच  दसते. एका अंदाजा माण ेआजिमतीस र ािगर  ज ा या 

४८ ट के भूमीवर जंगल उभे आहे. एकदा र ािगर  ज ा या उ रेला आलो क  मगच वन ी खास दुदशेला 

पोचलेली दसते. याचे कारण काय? जरा खोलात िश न पा ह यावर ल ात येते क  िसंधुदुग, र ािगर त जी 

बर चशी वनराजी जर  आज ित यावर चंड दबाव असला तर  सु ा ब या थतीत आहे, ती सार  खाजगी 

मालक या जिमनीवर आहे. ह  पूव  एक- दोनदा तोडलीह  गेली होती. परंतु लोकांनी पु हा काळजीपूवक वाढवली 

आहे. पण उ रेला बहुतेक सव ड गर उतार वन खा या या अख यार त आहेत, आ ण ते अगद  दुः थतीत आहेत. 

विचत ्वनखा या या काबूतील देशात जंगल-झाडोरा भेटतोह . पण जरा जवळ जाऊन पा हले क  दसते क  इथे 

आहेत हाता या बोटावर मोज याएव याच जाती. उभा महारा  पालथा घातला, तर  सरकार  य ातून लागवड 

झाले या फ  पाच जाती भेटतात. सागवान, अ ेिलयन अकेिशया, नीलिगर , सुबाबूळ आ ण ल रसी डया. ा 

उलट र ािगर या खाजगी जिमनीवर या जंगलांत वृ राजीचे भरपूर वै व य अजूनह  भेटते. याच ज ांत 

लोकांनी जतन क न ठेवले या देवराया आहेत, यां यात तर स ा या मूळ या वनराजीचे खरे वै व य पहायला 

सापडते. दुदवाने वन खा याने सामा जक वािनक या नावाखाली ात याह  काह  तोडून यांवर िनलिगर  

वाढवला आहे.  

हा असा वा तवाची कदर न करणार अशा ीय वन यव थापनाचा उ ोग चालू शकला, याचे कारण 

एकच. ते हणज े व ाना या परंपरे माणे सव मा हती सवापुढे मांडून पडताळून पाहणे अशी प ित सरकार  

णालीला पूण अमा य आहे. हा सरकार  खा या काह  नवीन नाह . ताओ-ते-िचंग ा ाचीन िचनी ंथातह  ह च 

मांडणी केली आहे:       

“स ािधशा यािच माग तु जावे । जनांना न काह  कधी जाणु ावे ।।  

सुजाण जा पार उधळे िन बाधे । अजाण जा हाकणे काम साधे।।  

हणोनी सदा वा तवा छपवावे । खोटेपणाने नटावे, थटावे।।”  
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तर इं जांनीह  अशीच अ ाना या आधारावर चालणार  वन यव था लोकांना अंधारात ठेऊन कायरत 

केली. आ ह  शा ो , टकाऊ प तीने वन यव थापन करत आहोत. आ ह  भारतात अवतर या या आधी इथले 

लोक अ ववेक  प तीने जंगलाची नासधूस करत होते असा आव इं जांनी आणला. पण व ाना या अिध ानाचे, 

आ ण वनसंपदेकडून मु ल पूण राखून केवळ याज वापर याचे हे फ  स ग होते. अनेक वन वभागांत काय करावे 

ा बाबत या काययोजना उपल ध आहेत. या पा ह या तर प  दसून येते क  सव  कालौघात वनसंप ीचा हास 

अगद  प ह यापासून चाललेला आहे. अशा पर णांचे यव थत संकलन क न देशभर खरोखरच िचर थायी 

प तीने वनोपयोग चालला आहे क  नाह  हे पाहणे हे वनसंशोधन सं थेचे कत य होते. यांनी जर हे केले असते, 

तर प  झाले असते क  असे काह ह  चाललेले नाह . पण आजतागायत असा एकह  अिधकृत अ यास केला 

गेलेला नाह . याला एक अपवाद आहे. तो हणज ेडॉ. सी. ट . एस. नायर नावा या वनािधका यांनी केरळात या 

वलॉन वभागा या वनेितहासाचे एफ्. ए. ओ. तफ केलेले व ेषण.  

यांनी दाखवले आहे क  शा त र तीने वापराचा दावा खोटा आहे. थम ड गरा या उ या चढावांना पूण 

संर ण देऊन इतर वन देशातून िनवडक मोठ  झाडे तोडावी अशी काययोजना आखली गेली. पण ा तथाकिथक 

िनवडक तोड त जंगलाचा इतका हास झाला क  पुढ ल काययोजनेत ह  िनवडक तोड सोडून देऊन ितथे पुर  तोड 

करावी असे सुचव यात आले. या बरोबरच ड गर चढावांचे पूण र ण कमी क न यावर, तथा किथत िनवडक तोड 

चालवली गेली. या नंतर या काययोजनेत तर ड गरा या उ या उतारावरची वृ राजी भूजलसंधारणासाठ  सुर त 

ठेवावी हे त व पुरेच ठुका न आणखीच चढांवर पूण  तोड केली गेली. हे सगळे शा त वापराचे नाटक चालू ठेवून, 

पण य ात याचा मागमूसह  न राहू देता चालले होते. 

एवंच िनसगावर बेदरकारपण े आ मण करणा या परक य अंमलाने िनसग ेमी भारतीय समाजाने 

वणलेला वेगवेग या जातीं या रंग बरंगी धा यांचा, िनरिनरा या जाड या अिधवासां या धा यांचा, सात य 

टकवणा या घ ट वणीचा जो शालू होता, या या िचंध या उडवून एकच रंग फासलेली – सागवान, चीड, 

नीलिगर  अशा काह  मोज या झाडा झुडपांची - सुट  सुट  ठगळे डकवून ठेवली. दुदवाने वातं यो र कालातह  

हेच, अिधकच वेगाने चालू रा हले आहे.  
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व य जीव संर णाची यथाकथा 

इं जांनी नुक याच पादा ांत केले या भारताचे एक वृ ांचा महासागर असे वणन केले होते. जोड लाच 

भारतात व य पशु, प ी, मगर , मासे चंड सं येने बागडत होते. आधुिनक श ांनी स ज इं जांनी मनापासून 

ांचे िशरकाण सु  केले. इं जांनी भारतावर क जा केला ते हा नमदे या उ रेस मो या टापूत िसंह होते. यां या 

िशकार चा खास शौक इं जांना होता. जो जो इं ज राजा, यूक, लाड भारतात यायचा, याला िसंहाची िशकार 

क न एक मोठे मंुडके दवाणखा यात लावायची हौस होती. या िशरकाणातून हळू हळू संपत येऊन १९०० 

सालापयत िसंह फ  गीर या जंगलात िश लक रा हले. तेह  संपले असते, पण अगद  १५-२० िश लक रा ह यावर 

जुनागड या नवाबाने आप या इं ज स ाटांना यांचा पूण नायनाट झाला आहे असे खोटे-नाटे सांगून ते वाचवले.  

दुसरे असेच व यजीवांचे सु िस  भांडार होते राज थानात या भरतपूर या महाराजा या मालक चे केवलादेव 

घनाचे सरोवर. हे उथळ सरोवर १७६३ साली एक बांध घालून शेतीला पाणी पुरव यासाठ  बनवले होते. पण या 

त यात अ रशः अग णत बदके हवा यात गोळा होऊ लागली. पावसा यात असं य करकोचे, पाणकावळे, बगळे 

घरट  बांधू लागले. ा प यां याह  चंड िशकार  हाय या. लॉड िल लथगो ा इं ज हाइसरायने एक याने 

नो हबर १२, १९३८ रोजी, एका दवसात तेथे ४२७३ पाणप ी मारले अशी फुशारक  एका खाशा िशलालेखात इथे 

न दवून ठेवलेली आहे.  

वातं यानंतर यात या अनेक जमीनदारांनी िशकार कंप या थाप या. वाघा या, बब या या, 

ग या या िशकार साठ  परदेशातून पयटकांचा ओघ सु  झाला. का हा, ताडोबा, स र कासार या मृगयावनांतून या 

कंप यांनी चंड पैसा केला. तो करता करता व य जीव संपु ात आले, आ ण मग १९७२ साली भारत सरकारने 

व य जीव संर ण कायदा पा रत क न ह  िशकार थांबवली.  ा या थो या आधीपासून भारतात अभयार ये 

थापन कर यास सु वात झाली होती, ातले अगद  सुरवातीचे प  अभयार य १९५६ या सुमारास भरतपूरलाच 

थापन कर यात आले होते. मग १९८० पयत भरमसाठ तोड के यामुळे वनाधा रत उ ोगांना हवी असलेली वन 

संप ी संपु ात आली आ ण १९८० साली वन संर ण कायदा पा रत केला जाऊन िनसगािध त पयटन हे 
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वन यव थेचे नवे येय बनवले गेले.  

आता अभयार यांचा, रा ीय उ ानांचा व तार वाढू लागला आ ण ा िनसगर णासाठ  बनणा या 

टापंूतून लोकांना बाहेर काढणे हे मह वाचे उ  होऊन बसले. मग यातून िनसगाचे र ण होत असो वा नसो. वर 

उ ले खले या पाणप यांब ल जग िस द भरतपूर त याचेच उदाहरण या. अनेक शतके ा प रसरात हशी 

चरत हो या, आ ण प ी पोहत होते, चंड माणावर प ले वाढवत होते. पण या हशी प यांना उप वकारक 

आहेत, असे यातनाम शा  डॉ टर सलीम अली व अंतररा ीय च ित ानांनी ठरवले. यां या ा 

वधाना या आधारावर १९८२ साली येथे गायी हशींना संपूण बंद  घाल यात आली. बंद  घालताना लोकांसाठ  

काह ह  पयाय दे यात आले नाह त. लोकांचा वरोध दडपून, गोळ बारात सात लोकांची ह या घडवून, हे बंधन 

काया वत के यावर दसून आले क , हशीं या चर यामुऴे सा यासारखे एक गवत काबूत राहात होते. चरण े

थांब यावर ते अिनबध वाढून तळे उथळ झाले, आ ण बदकां या ीने िनकामी हायला लागले. हणज े या 

पाणप यांचा फायदा हावा हणून ह  बंद  आणली होती, यांचाच मोठा तोटा झाला. हे का झाले? चांग या 

चांग या शा ांनीह  थािनक लोक हे िनसगाचे वैर  असे चुक चे समीकरण सखोल अ यास न करता गृह त 

धरले होते हणून.  

लोकांना श  ूमान याने व य जीवांचे कती चंड नुकसान होऊ शकते याचे आणखी एक खास उदाहरण 

आहे कनाटक-तािमळनाडू सीमेवर ल नीलिगर - बिळिगर  रंगा या िग रराजीत धुमाकूळ माजवणारा चंदनाचा-

ह तदंताचा त कर वीर पन.् या त करा या टोळ ने सु यांसाठ  पंचवीस वषा या कालावधीत सुमारे दोन हजार 

ह ी मारले असा अंदाज आहे. याने वन वभागा या अिधका यांचीह  ह या केली. तर ह  वीस वष लोकां या 

सहकाया या अभावी तो पकडला गेला नाह . दुदवाने लोक शासक य यं णेला आपला हाडवैर  मानत होते, आ ण 

रोजगार पुरवणा या वीर पन ्ला आपला िम . ा बिळिगर  रंगा पवतराजीत शोिलगा आ दवासी प यान ् प या 

राहत आले आहेत. पूव  ते िशकार आ ण फरती शेती करायचे. ड गरा या एका िशखरापाशी यांची एक संुदर 

देवराई आहे, यात सोनचा याचा चंड वृ  आहे, याची ते पूजा करतात. इथे अभयार य था पत झा यावर 

िशकार बंद झाली, फर या शेतीवरह  बंधने आली. ते हा आवळा, मध, औषधी वन पती इ याद  गोळा करणे 
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शोिलगां या उपजी वकेचा आधार बनले. ववेकानंद िग रजन क याण के  या सं थेने शोिलगांबरोबर चांगले 

काम क न यांना संघ टत केले. १९९५ पासून यां या सहकार  संघाबरोबर काळजीपूवक वनोपज गोळा करण,े 

यावर सं करण करण,े व  करणे असे उप म सु  केले. जोड ने ए  नावाची शा ीय सं था या वनराजीचा व 

तीवर शोिलगां या वनोपज सं हणाचा काय प रणाम होतो या या अ यासास लागली. अ यासात असे आढळून 

आले क  शोिलगांचे वनोपज सं हण पूणपण ेिचर थायी प तीने चालले आहे. या यावर सं करण करणेह  सु  

झा याने यांचा च रताथ बरा चालला आहे. मग म येच अचानक यां या वनोपज गोळ कर यावर बंद  

आण यात आली. खूप लढ यावर वनािधकार काय ाखाली यांचे काह  ह क मानले गेले आहेत, तर  दुदवाने आज 

ते जग यासाठ  झगडताहेत.  

द लीजवळचा स र का या क प हे पयटकांचे आवडते थान आहे. २००३ पासून तेथे वाघ दसण े

दुिमळ होऊन बसले होते. परंतु वनखा याने सृत केले या मा हती माणे तर तेथे भरपूर वाघ हंडत होते. असे का? 

वाघांची मो या माणावर चोरट  िशकार चालली आहे, यां या सं येबाबत खोटे दावे केले जात आहेत, असे दसले 

व अशा घटनांची चौकशी कर यासाठ  २००५ साली पंत धानांनी एक खास टायगर टा क फोस नेमला. मला 

यावर काम कर याची संधी िमळाली. जशा त ार  वाढ या तशी सरकारने सीबीआय ्तफ चौकशी करवली. या 

चौकशीत िस  झाले क  २००४ पयत चोर या िशकार तून इथले सारे वाघ मारले गेले होते. अशा िशकार  होत 

असताना वाघाची कातड  सोलून, याचे कलेवर तेथेच टाकून गे या याह  घटना झा या हो या. अशा वेळ  चंड 

दुगिध सुटते आ ण ह  घटना वनखा या या कमचा यां या, अिधका यां या ल ात न येणे श यच न हते. ते हा 

या चोर या िशकार त जसे बाहेरचे पारधी-गावकर  यांचा सहभाग असावा, तसेच वन वभागाचेह  संगनमत असावे 

असा प  िन कष सीबीआय ्ने काढला. परंतु अखेर अनेक गावकर  व इतर दुबल वगातील लोकांची पटाई झाली. 

एकाह  शासक य कमचा याला-अिधका याला जबाबदार ठरव यात आले नाह .  

ा कामािनिम  आ ह  अनेक वनकमचा यांशी, अिधका यांशी संवाद साधला. लोकां या सहकाया वना 

वीर पन ् सारखे त कर माजतात, वाघ संपतात, तर शासानयं णा व लोक हातात हात घालून कसे काम क  

शकतील हे सुचवा अशी यांना वनंती केली. ा दशेने केरळाता या पे रयार या  क पात काह  चांगले योगह  
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झाले आहेत. परंतु, तेथे काम करणारे तीन- चार वनािधकार  वगळता अशा वधायक सूचना कोणाकडून आ या 

नाह त. बाक  सग यांचे एकच पालुपद होते: आमचे भ े वाढवा, आ हाला आणखी बंदुका ा, आमचे अिधकार 

वाढवा-सै या या म णपुरात, का मरात कारवाया चालतात यांना जसे अिधकार, पगार, भ  े असतात या 

पातळ वरचे अिधकार, पगार, भ े आ हाला सग या या क पां या आसमंतात ा. देशा या, आप या 

िनसगा या दुदवाने या शासनयं णेला देशभर यु  पेटवून या जाळात वतःची पोळ  भाजून यायची इ छा आहे. 

अशा मानिसकतेतून िनसगर ण कसे होईल? 

चोर या िशकार त हातिमळवणी करणा या शासनयं णे या अगद  उलटा अनुभव अनेक वेळा लोकांनी 

िचंकारा-काळवीटांची िशकार पकडून दे या या बाबतीत घडलेला आहे. स मान खान व पतौड चा नबाब या दोन 

सु व यात य ं या चोर या िशकार चा अलीकडचा इितहास तर खूपच गाजला आहे.  

युने को वारसा क प 

भारत सरकारने आपणहून पश ्   िचम घाट देशास जागितक मह वाचा नैसिगक वारसा मानावा असा 

ताव युने को या संयु  रा संघा या संघटनेसमोर मांडला व अ टतट चा य  क न हा दजा मा य क न 

घेतला ह  मोठ  वागताह बाब आहे. हा ठराव मा य करताना भारत शासन पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या 

िशफारसी अंमलात आणेल अशीह  अट युने कोतफ घाल यात आली आहे, हे ह  आशादायक आहे. पण या 

तावाचा तपशील काह  िचंताजनक  उप थत करतो. हा ताव पश ्   िचम घाटातील ३९ थळांपुरता, हणजे 

या पवत ेणी या केवळ ५% भू देशापुरता मया दत आहे.  हणज े एवढे े  राखले क  बाक चे बनधडक 

नासायचे असा ाचा अथ आहे काय? वर चिच या माण े अगद  चुक या वचार धारणेतून राखीव वने, 

अभयार ये, रा ीय उ ाने, या  क प हाच भारतात या िनसगर णाचा एकमेव पाया मानला जातो आहे. 

दुःखाची गो  हणजे युने को या जागितक वारसा क पाचाह  ह  अभयार ये व रा ीय उ ाने हाच मु य आधार 

आहे.  

इथे एक गो  प  करण ेआव यक आहे: हा क प भारत शासना या पयावरण व वन मं ालया या 
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२००५ साली सु  केले या वतं  कारवाईतून साकारला आहे. आम या पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाची 

थापना ानंतर ५ वषानी, २०१० ये झाली, परंतु जागितक वारसा क पा या याच मं ालयातील पुर क यानी 

आम याशी काह ह  स ला मसलत केली नाह . एकूण यांची कायप ती ह  कोणाशीह  काह ह  वचार विनमय न 

करता वतः सव िनरण्य यावयाचे अशीच होती. हा क प आख याआधी २००६ सालीच मंजूर झाले या 

वनािधकाराची अंमलबजावणी करण े काय ा मण े अिनवाय होते, ते केले नाह . िशवाय थािनक समाजांशी 

काह ह  वचार विनमय न करता, अयो य र या, हा ताव बनव यात आला. युने कोसारखेच संयुक्त 

रा संघाचेच मूलिनवािसयांचे एक यासपीठ- Forum for Indigenous People- आहे, या यासपीठापुढे ह  

व तु थती मांड यात आली होती, व या अिधकृत यासपीठाने ा प र थतीत प म घाट जागितक वारसा 

क पाचा ताव वीकाराह नाह  असा सु प  ठराव केला होता. युने को या इंटरनॅशनल यूिनयन फॉर 

कॉ झ हशन ऑफ नेचर ा अिधकृत स लागारांनीह  असाच स ला दला होता.  

तर ह  प म घाटां या व ताराचा, तेथील लोकसं येचा वचार करता वन यव थापनात थािनकां या 

सहभागाची या पूण कर यास अनेक वष लागतील. तोपयत थांबणे सयु क ठरणार नाह , अशी मांडणी करत 

हा ताव मा य करव यात आला. हे ितपादन हणज ेिनल जपणाचा कळस आहे. भारतात गेली एकवीस वष 

वन वभागाचा संयु  वन यव थापनाचा काय म राबवला जात आहे. तेवढाच काळ पंचायत रा य यव थे या 

ाम पंचायतींसार या थािनक पातळ वर अिधकार म सं था कायरत आहेत. ा पंचायत रा य सं थांना गे या 

दोन वषात गोवा ादेिशक आराखडा बनव या या येत सव ामसभांना सहभागी कर यात आले होते. ा 

खेर ज २००२ सालीच मंजूर झाले या जैव व वधता काय ानुसार येथील सव पंचायतींत थािनक जैव व वधता 

सिम या थापन करणे स चे आहे. या सिम या हे जागितक वारसा क पासारखे क प आख याचे सुयो य 

यासपीठ आहेत.  भारता या नाग रकांना श ु थानी लेखणा या वन वभागाने लोकसहभागाची या अश य 

आहे असे ितपादन करण ेह  आ याची गो  नाह  असे दुदवाने हणणे भाग आहे, पण डॉ श यासार या वतं  

त ांनी याची र  ओढण ेध कादायक आहे. यावर ३९त या केवळ एक कास पठाराबाबत लोकांशी वचार विनमय 

झाला, आ ण हेच खूप झाले असेह  ते हणतात. पण ा आसमंतातील अनेकांचा आरोप आहे क  ा बैठक त 
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थािनक जनतेचा सहभाग न हताच. ह  बैठक हणज ेबाहे न मूठभर ित त लोकांनी येऊन केलेले एक नाटक, 

एक थोतांड होते. एकूण डॉ श यांचा ा तावास पा ठंबा हे भारता या सुिश त म यम वगातील अनेक जण 

भारता या जनतेपासून कती दुरावले आहेत ाचेच ोतक आहे असे वाटते. 

ा जागितक वारसा क पात सम व  केलेली कास वगळता इतर ३८ थळे ह  आजच अभयार ये – 

रा ीय उ ाने आहेत. अनेक दोष असतानाह  ा अभयार यांतून आजपावेतो खूपसे काह  चांगले सा य झाले आहे हे 

िन त, पण ांनाच जागितक नैसिगक वारसा बनवून आणखी काय साधणार आहे हे प  नाह . कदािचत 

हणता येईल क  यांना अिधकच चांगले संर ण िमळेल. ठ क, मग हे उ  आहे, तर महारा - कनाटकांत 

वारसा थळे सुचवली, पण यांना लागून असलेली गो यातली सगळ या सगळ  अभयार ये – रा ीय उ ाने 

वगळली असे का हो? लोकांचा सबळ आरोप आहे क  ा अभयार यांत बेकायदेशीर खाणी आहेत हणून. हे खरे 

असेल तर युने को क पातून िनसगाचे संर ण खरेच अिधक बळकट होईल असे काह  वाटत नाह . 

वर पहा, कास ा एका अभयार याखेर ज या थळाची हा क प होता होता काय दुदशा झाली आहे ते. हे 

िनसगर य पठार आज कलोमीटरगणती कंुपणांनी व काटेर  तारांनी व ूप केले आहे. ा कंुपणांनी ितथ या 

थािनक जनते या गुरांची चराई बंद केली आहे. प हले हणज े ह  गो  ा परंपरागत वनिनवासी असणा या 

समाजां या कायदेशीर ह कांवर गदा आणते. दुसरे हणज े ातून भरतपूर या घोडचुक ची पुनरावृ ी होऊ घातली 

आहे. जसे तेथे हशीं या चर याने बदकांचा आ ण त याचा फायदाच होत होता, तसेच कासवरह  आज अनेक 

शतके चालू असलेले चरणे बंद पड यावर केवळ काह  तण पस न या वै व यपूण, वैिश यपूण रानफुलांसाठ  ा 

अिधवासाचे संर ण करायचे आहे तीच ना हशी होतील अशी जवळ जवळ खा ी आहे. मग त बल अड च कोट  

पये खच क न हे कंुपण का घातले? महारा ा या जलसंचन वभागात जो ाचार उघडक स आला आहे असेच 

काह  तर  यामागे असावे असा सवानाच संशय आहे. 
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4) त  गटाचे काम 

पश ्   िचम घाट प रसर त  गट 

हे सगळे िच  बदललेच पा हज.े व तु थती जाणून घेऊन शा ो  प तीने, डोळसपण,े वकास काय म 

व जोड ला िनसगर णाचे उप म राबवायला पा हजेत. ासाठ च पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाची िनयु  

कर यात आली. गटापुढे खालील उ े ठेव यात आली: 

1.प म घाटा या प रसरा या स ः थतीचे पर ण करण े

2.प म घाटातील कोणकोण या टापंूना संवेदनशील प रसर े  े (Ecologically Sensitive Areas) 

हणून घो षत करण ेआव यक आहे हे ठरवून अशा टापंूना 1986 या पयावरण संर ण काय ानुसार संवेदनशील 

प रसर े  े हणून घो षत कर याची िशफारस करण.े 

3. सव संबंिधत रा यांतील जनता व शासनांशी सवकष वचार विनमय क न प म घाट देशाचे 

संर ण, संवधन आ ण पुन जीवन कर याबाबत िशफारसी देणे. 

4. भारत शासना या पयावरण व वन मं ालयाने 1986 या पयावरण संर ण काय ानुसार जाह र 

केले या प म घाट देशातील वव त संवेदनशील प रसर े ांची प रणामकारक अंमलबजावणी कर यासाठ  

उपाययोजना सुचवणे. 

5. 1986 या पयावरण संर ण काय ाअंतगत प म घाट देशा या प रसराचे सयु क यव थापन 

कर यासाठ  व सव संबंिधत रा यां या सहकायाने शा त वकासासाठ  य  कर यासाठ  एक जाणकार लोकांचे 

प म घाट प रसर ािधकरण थापन कर यासाठ  काय पावले उचलावी ाब ल िशफारस करणे. 

6. प म घाटा या संदभातील इतर काह ह  सयु क पयावरणीय अथवा जीवप रसर संबंिधत 

वषयांबाबत, तसेच कनाटकातील गुं या व केरळातील अितर प ली जल व ुत ्    क पांचे, गो यातील खाणींचे,व 

संपूण र ािगर  व िसंधुदुग ज ांचे पर ण क न स ला पुरवण.े  
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त  गटाची काय णाली  

संपूण प म घाट देशासाठ  संवेदनशील प रसर े  े  आखणे व तेथील यव थापन कसे असावे हे 

सुचवणे ह  त  गटावर सोपव यात आलेली मुख जबाबदार  होती.  2000 साली नेमले या णव सेन सिमतीने 

अशा े ां या िनवड चे िनकष सुच वले होते, परंतु यांचे यव थापन कसे करावे ाबाबत काह ह  सूचना द या 

न ह या. मा  प रसर संबंिधत मा हतीचा एक देश यापी सं ह तातड ने बनवावा अशी िशफारस सेन सिमतीने 

2000 सालीच केली होती, पण 2010 सालपयत तशी काह ह  पावले उचलली गेली न हती. ते हा प म घाट 

देशासाठ  असा मा हती सं ह बनवण,े यां या आधारे संवेदनशील प रसर े ां या मयादा ठरवण,े आ ण मग 

अशा संवेदनशील प रसर े ां या यव थापनाची परेषा आखणे ह  कामे त  गटाने  हातात घेतली. ासाठ  

काह  मूलभूत संशोधन कर याची आव यकता होती; ते क न शा ीय िन कष कािशत केले.  

सव उ े साध यासाठ  अनेक ठकाणांना य  भेट  द या, ठक- ठकाणी खुली चचास े आयो जत 

केली. खाण मालक व यव थापक, उ ोगपित, िश क, बागायतदार, शेतकर , शेतमजूर, पशुपालक, म छ मार 

अशा व वध यावसाियकांचा, आ ण सव संबंिधत वषयांतील त ांचा स ला घेतला. के य वन व पयावरण 

मं ी, गो याचे ते हाचे व माजी मु य मं ी, केरळ रा यातील कृ ष व वन मं ी, कनाटकातील मं ी दजाचे आयु , 

सव रा यांतील आमदार व खासदार, ज हा प रषदा, तालुक पंचायती व ाम पंचायती सद य ां याशी चचा 

केली. सव रा यां या तसेच के य शासनातील वेगवेग या शासक य अिधका यांचे अनुभव व अिभ ाय 

समजावून घेतले. हे सव अ यंत पारदशकतेने केले व वेळोवेळ  सव इितवृ  े  अिधकृत संकेत थलांवर उपल ध 

क न दली.   

वषभर काम  के यावर प म घाट प रसर त  गटा या अहवालाची परेषा प  झाली. ते हा त  

गटाने माच 2011ला के य वन व पयावरण मं ी व या मं ालयाचे अिधकार  ां यासमोर अहवालात काय 

असेल ाची मांडणी केली. नंतर यां या स यानुसार उरलेले तपशीलवार काम उरकून ठरले या मुदतीत ऑग ट 

30, 2011 रोजी अहवाल सादर केला. ऑग ट 30, 2011 रोजी अहवाल सादर करताच हा 21 स टबर 2011ला 
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एका खु या सभेत जाह र केला जाईल असे सां यात आले. परंतु अनपे त र या 19 स टबर 2011 रोजी हा 

काय म र  झाला आहे, अहवाल स या गुलद तात ठेवावा व त  गटाने ातील कोण याह  तपिशलाबाबत 

वा यता क  नये असा आदेश दे यात आला.  

मा हती ह काखाली मागणी 

त  गटाचा अहवाल शासन जाह र कर त नाह  असे दसताच अनेक नाग रकांनी मा हती ह काखाली तो 

िमळव यासाठ  अज केले. हा अहवाल अजून अंितम व पात नाह , याला अंितम व प आ यावर तो उपल ध 

क न दला जाईल असे सांगत पयावरण मं ालयाने ते अज फेटाळले. तथा प केरळातील कृ णन ्    हे अ पले करत 

रा हले. यांचे अपील अखेर के य मु य सूचना आयु ां यापयत पोहोचले, व यांनी ए ल 2012 म ये ते मा य 

क न हा अहवाल म ह याभरात  जाह र केलाच पा हजे असा आदेश दला. िनवाडा देताना सूचना आयु ांनी 

हटले: “लोकशाह त नाग रक हेच शासनाचे वामी आहेत. ते हा लोकांचा स ला न घेता आ ण धोरणांमागची 

कारणमीमांसा लोकांपुढे पूणपण े न मांडता शासनाने धोरण वषयक िनणय घेण े सवथैव अनुिचत आहे. जर  

शासनाने अहवालातील मांडणी कंवा िशफारसी मा य के या नाह त, तर ह  धोरण ठर व यासाठ  अहवालाची 

भूिमका मह वाची आहे आ ण याकडे दुल  करणे अ य आहे. अहवाल जाह र के याने नाग रकांना आपली मते 

शा ो  आ ण तकशु  प तीने बनवणे व मांडणे श य होते. सरकारला जर हा अहवाल नाकारायचा असेल, तर 

यामागची कारणमीमांसा तकशु  र या लोकांपुढे मांडली पा हजे. असे न के यास सरकार  िनणय हे  व 

अ ववेक  आहेत, ह  िन वळ मनमानी आहे असा लोकांचा समज होईल. लोकां यात असा अ व ास वाढण े हे 

के हाह  रा हताचे नाह .” ा िनव या व  वन व पयावरण मं ालयाने द ली या उ च यायालयात धाव 

घेतली. परंतु ा यायपीठानेह  हा अहवाल लोकांपुढे आलाच पा हज,े यां या मतांना मान देऊन मगच यो य तो 

िनणय घेणे उिचत आहे असा िनवाडा दला. अखेर 23 मे 2012 रोजी शासनाने तो अहवाल खुला केला. 

शासनाची वाकड  चाल 

३० ऑग ट २०११ ला अहवाल सादर के यानंतर आज तागायत प म घाट प रसर त  गटाला 
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शासनयं णेने काह ह  वचारलेले- पुसलेले नाह .  केवळ वृ प ांतून ा अहवालाब ल वेगवेग या बात या येत 

रा ह या आहेत, रा या- रा यांतील शासकांनी केलेली ट का ट पणी, अगद  ोटक व दशाभूल करणारा मराठ  

सारांश वाच यात आली आहेत, ातून जाणून-बुजून गैरसमज पसरवले जात आहेत असे प  दसते आहे. मु ाम 

वनंती क नह  न या के य वन व पयावरण मं ीमहोदया, महारा ाचे मु य मं ी महोदय ांनी माधव 

गाडगीळला भेटून अहवालाबदल समजावून सांग याची संधी दलेली नाह . 

९ जून २०१२ला, हणज े भारत शासनाचा जैव व वधता कायदा मंजूर झा यावर त बल दहा वषानी 

महारा  रा याने जैव व वधता मंडळ थापले व लोकांबरोबर वचारमंथन आयो जत केले. ा बैठक त महारा ाचे 

वनमं ी व वन सिचव ा दोघांनीह  पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या अहवालाब ल ढळढळ त दशाभूल 

करणार  वधाने केली. मी जाह र सभेत ह  चूक दोघां याह  नजरेस आणून दली, या नंतर प ह  िल हले. तर ह  

महारा  शासनातफ व व वध नेते- बाबू यां यातफ पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या अहवालाब ल लोकां या 

मनात ग धळ उडवून दे याचा व अहवालाब ल यांचे मन कलु षत कर याचा प तशीर य  चालू आहे. ा 

य ाचा गाभा हणज ेसंवेदनशील प रसर े  ेह  संक पना वेगवेग या संदभात वेगवग या कारे वापरली जात 

आहे, यात ग लत करण.े अशी ग लत क न आज पावेतो संवेदनशील प रसर े  ेह  क पना शासक य यं णेने 

या जाचक प तीने राबवली आहे, याच प तीने व तृत देशात सव े ांत आणखीच लेशकारक िनबध लादत 

ती राबवत रहावी अशी पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाची िशफारस आहे असे भासवण.े पण ा लेखात प  

मांड या माण ेअसे लाद यालाच आम या अहवालाचा कडा वरोध आहे. आमचा त  गट सुचवतो क  आमचा 

अहवाल काह  अंितम नाह , आ ह  वेगवेग या े ांसाठ  मांडलेली मागदशक सू  े तंतोतंत वीकारावी असा 

कोणताच दुरा ह नाह . आमची व तुिन , तकशु  व व ानािध त मांडणी ह  एका लोकािभमुख िनणय 

येला गती दे यासाठ  केले या ाथिमक सूचना इतक च मानावी. हा अहवाल वचाराथ मराठ  व इतर ादेिशक 

भाषांतून लोकांपुढे ठेवला जावा. संपूण प म घाट देशातील ामसभांतून – मोह लासभांतून ा अहवालावर 

बारकाईने चचा हावी, व या सूचनां या आधारे मगच लोकशाह  प तीने अंितम िनणय घेतले जावेत. आमचा 

आ ह आप या देशात कायदेशीर राजवट राब वली गेली पा हजे, लोकां या इ छा- आकां ांना मान दला गेला 
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पा हजे एवढाच आहे.  

संवेदनशील प रसर े  

संवेदनशील प रसर े  (Ecologically Sensitive Areas) ह  गे या वीस वषात चिलत झालेली एक 

मह वाची संक पना आहे. प म घाटावर अशी संवेदनशील प रसर े  े सुचवणे हे प म घाट प रसर त  

गटाचे मुख उ  आहे. संवेदनशील प रसर े  ह  संक पना रा ीय उ ानासार या संर त देशाहून वेगळ  

आहे. साधारणतः अशा वन वभागा या अख यार तील संर त देशात कोण याह  कारचा मानवी ह त ेप 

अपे त नसतो. अथात ्    य ात तळ  बांधण,े पयटन यांसार या गो ी रा ीय उ ानातह  सु  असतातच. पण 

संवेदनशील प रसर े ात मानवी ह त ेप मो या माणात असू शकतो.  उदाहरणाथ, संपूण डहाण ूतालुका हा 

संवेदनशील प रसर ecofragile े  हणून जाह र कर यात आला आहे. तेथे एक औ णक वीजिनिमती क , 

आ ण िच कूची बागायत आहे. ते हा संवेदनशील प रसर े  ह  संक पना आहे तर  काय? 1986 साली मंजूर 

झाले या भारतीय पयावरण संर ण काय ानुसार कोण याह  संवेदनशील े ात भारत सरकारला तेथील 

पयावरणाचे संर ण कर यास सयु क असे िनबध लाग ूकरता येतात. या काय ाचा वापर क न आतापयत 

महारा ात मु ड-जंजीरा, डहाणू तालुका, माथेरान व महाबळे र - पाचगणी हे चार टापू संवेदनशील प रसर े  

हणून जाह र केले गेले आहेत. िनसगाला जपत शा त वकासाचा पाठपुरावा करण ेहेच डहाणू तालुका संवेदनशील 

प रसर े ाचे उ  आहे व उ च यायालाया या देखरेखीखाली नेमले या ािधकरणातफ हाच य  जार  आहे. 

डहाणू तालुका संवेदनशील प रसर े ाचे यव थापन उ च यायालाया या देखरेखीखाली काटेकोरपण े

चालू आहे व यातून अनेक चांग या गो ी िन प न होत आहेत. उदाहरणाथ, तेथील औ णक वीजिनिमती क ास 

दूषण िनयं ण यं णा बसव यास भाग पाड यात आलेले आहे. डहाण ूतालुका संवेदनशील प रसर े  ािधकरण 

आप याकडून लोकांशी संवाद चालू ठेवत आहे. पण ातह  काह  मह वा या उणीवा जाणवतात. आ ह  पश ्   िचम 

घाट प रसर त  गटाची सु वातीची दोन दवसांची एक बैठक मु ामच डहाणूत घेतली. ा बैठक चा एक भाग 

हणून थािनक समाजातील आ दवासी शेत व वन मजूर, म छ मार ांपासून ीमंत िच कू बागायतदार ा सव 
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तरांतील ितिनिधक मंडळ ंशी चचा कर याची संधी िमळावी अशी वनंती केली होती. परंतु दोन दवसांअखेर हे 

काह च घडले नाह . ािधकरणा या अिधका यांना लोकां या बरोबर वचार विनमय का केला गेला नाह  असे 

वचारता, ते कसे श य आहे? लोक नुस या त ार  करत राहतात, असे उ र िमळाले. ानंतर पश ्   िचम घाट 

प रसर त  गटा या पुढ ल सव कामात वतं  र या लोकांशी वचार विनमय केला. हा करताना साह जकच 

ितथ या ितथ या सामा जक कायक याची मदत घेतली. कारण डहाणू या अनुभवाने प का धडा िशकवला होता 

क  लोकांपयत पोच यास हाच एक माग आहे. लोकांशी संवाद करताना यांनी आप या अडचणी सांिगत या, 

तसेच अनेक वधायक सूचनाह  के या. उदाहरणाथ िसंधुदुग ज तील सावंतवाड /दोडामाग तालु यातील अनेक 

ामसभांनी आमचे े  हे संवेदनशील प रसर े  हणून घो षत करावेत, असे ठराव एकमताने मंजूर केले आहेत, 

व ा े ाचे यव थापन कसे असावे ाब ल रचना मक सूचना के या आहेत. 

ते हा लोक अडाणी, केवळ त ारखोर आहेत. यांना काह ह  वचा  नये. त ांनी, बाबंूनी, ने यांनी सारे 

काह  ठरवावे ह  प त लोकांना घटनेने दले या ह कांची पायम ली करणार  व पूणपण ेचुक ची आहे. आतापयत 

आपण ामसभा व इतर पंचायती रा य सं थांना व नगरपािलका - महानगरपािलकांना 73 व 74 या 

घटनादु तीनुसार नैसिगक संसाधनांचे िनयोजन, िनयमन, पुनज वन कर याचे अिधकार दले आहेत. 2002 या 

जैव व वधता काय ानुसारह  लोकांना, थािनक सं थांना अनेक अिधकार दले गेले आहेत. परंतु ाची 

अंमलबजावणी कोठेच, मु ड-जंजीरा, डहाणू तालुका, माथेरान व महाबळे र - पाचगणी ा चार संवेदनशील 

प रसर े ांसकट कोठेच- होत नाह . अजूनह  सारे ''िचंचे या पानावर उभ वले देऊळ, आिध कळस मग पाया रे'' ा 

भा डात या ओळ ं माणे सारे कळसाकडून पायाकडे चालले आहे. ा यव थेत झालेली सार  उभारणी डगमगते 

आहे. संवेदनशील प रसर े ाची उभारणी करताना माथेरानात थािनक जनतेला व ासात न घेता लादले या 

िनबधामुळे ाबाबत असमाधान आहे, इतके क  ा संवेदनशील प रसर े ाची मूळ संक पना मांडणा या 

सेवाभावी सं थे या कायक याना माथेरानला जाताना पोलीस संर ण मागावे लागले.  

दुदवाने महाबळे र- पाचगणीलाह  आज या अ मानी सुलतानशाह त या चांग या संक पनेचा वपयास 

होतोय. आज महाबळे रला  लोकांना न जुमानता नाना वध िनबध लादले आहेत, अन ् ा िनबधांचा बागुलबुवा 
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क न  अिधकार  लोकांकडून खंडणी उकळताहेत.  ितथे भूजल सांभाळायला पा हजे हे खरे; पण जर वीस हजार 

पये लाच दली तर भागते, कुठेह  वह र खणता येते, एरवी नाह  अशी लेखी त ार मला िमळालीय. पण 

सग यात वाईट वाटते महाबळे र या आसमंतात या वा या-व यां या र यांवर वन वभागाने खोदलेले चर 

पाहून. इथले र हवासी पारंप रक वनिनवासी आहेत, यां या पूवजांनी अफझलखान या सेनेशी िशवरायां या 

वतीने लढताना आ मबिलदानह  केले असेल. आज अंमलात आले या वनािधकार काय ानुसार ांना अनेक ह क 

ायला हवेत. ते सोडाच; उलट जबरद तीने यांचे र ते खणताहेत. पण इथ या स यांना, जल ोतांना सांभळण,े 

क टकनाशकांना काबूत आणणे असे सकारा मक काय म मा  दुल त आहेत.  

इथे नमूद करण े यो य आहे क  गो याचा ादेिशक आराखडा बनव या या येतह  संवेदनशील 

प रसर े  (Ecologically Sensitive Zones) 1 आ ण 2 ा सं ा वापर यात आ या आहेत. ाला गोवा 

ादेिशक आराखडा त  गटाने खालील मण ेिनकष सुच वले आहेत:  

अितशय संवेदनशील प रसर े , अथवा ESZ 1 म ये अभयार ये व रा ीय उ ाने, सरकार  व खाजगी 

अर ये, खारफुट  अर ये व जलाशय समा व  केली असून ांचे एकूण े फळ रा या या ५४% भरते. 

म यम तीचे संवेदनशील प रसर े , अथवा ESZ 2 म ये भात खाचरे आ ण खाजण जिमनी, िमठागरे, 

धरणांखाली पाणीपुरवठा असलेली जमीन, आ ण सां कृितक वारसा े े समा व  केली असून ांचे एकूण े फळ 

रा या या २६% भरते. 

संर त े ां या प रघातील संवेदनशील प रसर े  े 

गो यातील काह  खाणी अभयार यांवर, रा ीय उ ानांवर अित मण करत आहेत, इतर अनेक अशा 

संर त े ां या अगद  नजीक नासधूस करत आहेत अशी जाणीव िनमाण झा यावर २००२ साली भारतीय व य 

जीव मंडळाने सव संर त े ां या दहा कलोमीटर प रघात संवेदनशील प रसर े ाची आखणी करावी असा 

ठराव मंजूर केला. परंतु हे यवहाय नाह , उदहरणाथ बो रवलीचे संजय गांधी रा ीय उ ान मंुबई महानगराने 

वेढलेले आहे. अशा मयादा ल ात आ यावर येक संर त े ांचा वव त अ यास क न मग संवेदनशील 
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प रसर े ाची आखणी करावी असे मा य झाले. ा ीने भारती व पीठा या एका व ा याने महारा ातील 

संर त े ां या आसमंतांचा अ यास क न २००२ सालीच एक बंधह  सादर केला. भीमाशंकर अभयार याचा 

प रसर ा अ यासाचा एक भाग होता. परंतु संपूण पश ्   िचम घाटभर वन वभागांनी यायालये वरचेवर बजावत 

असतानाह  २०१० पयत काह ह  कारवाई सु  केली नाह . ामाग े काय हतसंबंध असावेत हे भीमाशंकर 

अभयार या या आसमंतात ज ेकाय घडले या व न दसून येते. हा प रसर आप या शेक  या रा यपशूसाठ  

िस  आहे.  इथे २००८ साली पवनच या उभार याचा एक ताव मांड यात आला. ाबाबत ितथ या फॉरे ट 

रजरने ामा णकपण ेअहवाल देताना खालील मु े मांडले: [१] हा चाकण वन े ातील सदाह रत वना छा दत टापू 

आहे. [२] भीमाशंकर अभयार या जवळ ल व ा वनांमुळे पयावरणाचा समतोल राख यास मदत होते, [३] 

पवनच या आ यास व य ा यांचे आ य थान व आढळ ावर प रणाम हो याची श यता आहे. येथे दुिमळ 

शेक  खार, लांडगा, को हा, तरस, मोर, बब या आढळतात. [४] क पांतगत र यांमुळे पयटकांची ये जा 

वाढ यास सदाह रत जंगलास हानी पोच याची श यता आहे. हा अहवाल ताबडतोब दडप यात आला व अर य 

खा या या व र  अिधका यांनी इथे सदाह रत वन नाह , काह ह  मह वाचे व य जीव नाह त असे खोटे-नाटे 

िनवेदन करत पवनच यांना परवानगी दली. मी मु ाम चार दवस तेथील एका ाथिमक शाळेत राहून पहाणी 

केली, ते हा फॉरे ट रजरांनी दलेली मा हती पूणपण ेखर  होती हे प  झाले. वर हेह  दसले क  जो वन वभाग 

महाबळे रला संर त े ा या सबबीवर असहा य खेडुतां या गावांचे दळण-वळण तोडत आहे, तोच वन वभाग 

इथे पवन च यांसाठ  घनदाट राखीव जंगल बेधडक तोडून र ते बनवून देतोय! ा पवनच यांसाठ  

िन काळजीपणे बांधले या र यांनी दरड  कोसळताहेत, गाळाने ओढे, नद -नाले-धरणे भरताहेत, शेतीची नासाड  

होते आहे.  

भीमाशंकर अभयार या या आसमंतात असा कारभार चालू आहे. ाब ल बर च हाकाट  झा यावर वन 

वभागाला जाग येऊन यांनी कारवाई सु  केली. २०१०साली को हापूरा या वन वभागाने अभयार यां या 

आसमंतात संवेदनशील प रसर े  ेआखणे आहे हणून घोषणा करत िनबधांची एक याद  जाह र केली. हे िनबध 

अ यंत जाचक व अनुिचत होते. उदाहरणाथ, संवेदनशील देशात कोणतेह  कृ म लाई  स वापरले जाणार नाह त. 
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याचा अथ काय? र यावर दवे लावले जाणार नाह त का संपूण देश रा ी अंधारात राह ल? आ ण संवेदनशील 

े ात कोणतेह  उ ोगधंदे उभारले जाणार नाह त याचा अथ काय? याचा अथ पठा या िगर यांना सु दा बंद  का? 

असे वन वभागाचे िनबध पाहून को हापूर ज हा प रषदेने ऑ टोबर २०१० म ये आ हाला ह  भानगड नकोच असे 

ठराव केला. 

को हापूर वन वभागाने को हापूर ज हा प रषदेत ऑ टोबर २०१० ये झाले या जाह र सभेत खालील 

सादर करण केले: रा ीय उ ान / अभयार य े ापासून 10 क.मी. अंतरावर ल इको से सीट ह े  हणून 

जाह र कर याबाबत. 

 

 क  शासनाने भारतीय व यजीव मंडळाने 2002 म ये ठर व यानुसार तावाची मागणी केली.  
 याबाबतची कायवाह  2004 पयत पूण करण ेअपे त होते. 

 

इको से सीट ह झोनची या या कर यात आली नाह . तर  पयावरण संर ण कायदा 1986 या कलम 

3 उपकलम 2 (5) अंतगत जाह र करण ेआहे.  या अंतगत ामु याने पयावरणाचे संर ण करणे अिभ ेत आहे. 

याम ये ामु याने खालील मु यांचा समावेश आहे.  

 

 अिधवासास धोका 
 पयावरणाचे दूषण 

 मनु य आ ण व य ा यां या जवीतास धोका 
 प र थती संवेदनशील 

 कारखा यांमधून पयावरण दूषण होणारे पदाथ सदर े ात टाकत अस यास  

 अशा अ य या कंवा या यामुळे व य ाणी कंवा वन पतीं या आ य थळास दूषणा ारे 
अथवा अवनत कर याचा कंवा अ त व न  कर याचा धोका िनमाण होईल. 
 
इको से सीट ह झोन या एकूण 10 क.मी. पैक  अभयार यालगतचे 1 क.मी. े  हे बफर झोन असेल. 

याम ये कोण याह  कारची बांधकामे करावयाची नाह त. बफर झोन हा मोकळा व हर त राह ल.  



 अमृतमंथन – प.घा.प.त.ग. अहवाल मिथताथ   

 

Page 58 of 114 
 

 

Pa
ge

58
 

 इको से सीट ह झोन या े ात वनी दूषण करावयाचे नाह . 
 इको से सीट ह झोन या े ात कृ म लाईट योजना करावयाची नाह .  
 इको से सीट ह झोन या े ात औ ोिगक कारखाने असू नयेत. 
 इको से सीट ह झोन या े ात दगडखाण व खिनज उ खनन करता येणार नाह . तसेच नवीन 

तावना मा यता िमळणार नाह .  
 इको से सीट ह झोन या े ात खाजगी कंवा महसूल वभागातून वृ तोड िल हािधकार  यांचे 

परवानगीिशवाय करता येणार नाह .  
 नैसिगक वारसा जपणे आव यक राह ल. तसेच धबधबे, गुहा इ याद म ये कोणताह  बदल 

करावयाचा नाह . 
 नामशेष हो या या मागावर असले या वन पतींचे जतन करावे. 
 मानविनिमत वारसा जपणा या वा तू- क ले इ याद  जतन करावे.  
 औ ोिगक वसाहती कंवा र हवासासाठ  नैसिगक पाणी साठयां या बेसुमार वापर करता येणार 

नाह . तसेच पा याचे दूषण होणार नाह  याची द ता यावी. 
 लॅ टक वापरावर बंद  राह ल.  
 ड गर उतारावर बांधकाम करता येणार नाह .  
 सांडपा याचे यो य िनयोजन करणे आव यक राह ल. 
 घनकचरा जाळून दूषण करता येणार नाह .  
 वाहनापासून होणा या दूषणावर िनयं ण राह ल.  

  

पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाने हे को हापूर वन वभागाचे ा ता वत िनबध कसे अयो य आहेत हे 

के य पयावरण व वन मं ालया या नजरेस आणून द यावर ात थोडे बदल केले गेले. परंतु आजचे िनयमह  

पूणपण े नकारा मक व व न लादलेले आहेत. अशा संवेदनशील प रसर े ां या सीमा व यव थापन िनयम 

लोकसहभागानेच बनवले गेले पा हजेत. ासाठ  भारता या वेगवेग या काय ात पुढ ल तरतुद  आहेत:  

[१] 73 व 74 या घटनादु तीनुसार ामसभा व इतर पंचायती रा य सं थांना व नगरपािलका - 

महानगरपािलकांना नैसिगक संसाधनांचे िनयोजन, िनयमन, पुनज वन कर याचे अिधकार दले आहेत.  

[२] 2002 या जैव व वधता काय ानुसार जैव व वधता यव थापन सिम या  
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[३] २००६ या वनािधकार काय ानुसार ाम सभांमाफत वनािधकार सिम या  

प म घट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क  ा कायदेशीर, लोकािभमुख तरतुद  लगेच अमंलात 

आणून यां या सहभागानेच सव िनणय घेतले जावेत. प म घट प रसर त  गटा या मते जेथे जेथे आज 

या  क प अथवा अभयार यां या आसमंतात संवेदनशील प रसर े  े ांसंबंिधत कारवाई सु  आहे, तेथे तेथे 

थािनक समाजांनी ह  कारवाई वनािधकारांची अंमलबजावणी पुर  झा यावरच व पंचायत पातळ वर ल 

जैव व वधता यव थापन सिम या तातड ने था पत क न यां या मा यमातूनच केली जावी अशी मागणी 

करण ेअगद  रा त आहे.  

ा आम या अगद  वेग या धत या ितपादनाचा उ लेख न करता, पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या 

अहवालात संवेदनशील प रसर े ांबाबत या सूचना आहेत, या अ यंत कटकट या आहेत व या वन 

वभागा या खा यानेच लोकांवर लाद या जाणार आहेत, असा अप चार चालू आहे. उदाहरणाथ, जथे आ ह  

केवळ ल टक या पातळ पश या नकोत असे हटले आहे, तेथे आ ह  घरात या ला टक या खु यावरह  बंद  

सुच वली आहे असा खोडसाळ चार जार  आहे. समु  तीराजवळ ल खारफुट सार या वनराजीब ल आम याकडे 

मा हती नस याने समु ालगतचा द ड कलोमीटर टापू अ यासातून वगळला. ाचा अथ हा सव भाग Coastal 

Regulatory Zone मानावा अशी आमची िशफारस बलकुल नाह . पण तसाह  अथ लावून गैरसमज पसरवले 

जात आहेत असे समजते. 

आम या अहवालात खाजगी वन जिमनीवर िनलिगर  सार या वदेशी वृ ांची एक पक  लागवड क  नये, 

व स ः थतीतील वदेशी वृ ां या जागी थािनक जाती या वृ ांची लागवड करावी अशा सूचना आहेत. ा 

केवळ वचाराथ आहेत, ा अंितम नाह त असेह  प  हटले आहे. ाचा वपयास क न काजू ह  वदेशी जाती 

आहे, ह  लागवड बंद करावी लागेल, सगळ  काजूची झाडे तोडावी लागतील, असा चार केला जातो आहे. ा 

बाबतीत उघडच तारत य दाखवावयस हवे. काजू वदेशी असला तर  आपलासा झाला आहे. तसे नारळ व सुपार  

सु ा मूळचे वदेशी आहेत. ांना सरसकट नाकारण ेअयो य आहे. ा सग याचा साधक बाधक वचार क न 

मगच लोकां या अनुमतीनेच कारवाई हावी असे आमचे ितपादन आहे.  
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संवेदनशीलतेचे मोजमाप  

आरंभीची चौदा वष डहाणू, माथेरानसारखी संवेदनशील प रसर े  े १९८६ या पयावरण संर ण 

काय ा या आधारे वेगवेग या सेवाभावी सं थां या सूचनांनुसार जाह र कर यात आली. ह  िनवडताना काह ह  

नेटके िनकष वापरले गेले नाह त. तसे िनकष असण ेआव यक आहे ा वचाराने भारत शासनाने णव सेन यां या 

अ य तेखाली 2000 साली एक सिमती था पत केली व या सिमतीने सुचवलेले िनकष वीकारले. हे िनकष 

समृ द जैव व वधता, भरपूर पज यमान, उभे ड गर उतार, न ांचे उगम अशा धत चे आहेत. संपूण प म घाट 

देशास यातले अनेक िनकष लागू पडतात. ते हा हा संपूण देश संवेदनशील प रसर े  हणून घो षत करण े

आव यक आहे. परंतु ाचा अथ संपूण प म घाट देशात सरसकट सगळे ह त ेप व य आहेत असा होत नाह .  

संवेदनशील प रसर े  ह  कोण याह  कारचा मानवी ह त ेप अपे त नसले या अभयार ये, रा ीय उ ाने 

अशा संर त देशांहून वेगळ  संक पना आहे. 1986 या पयावरण संर ण काय ानुसार जाह र केले या 

संवेदनशील प रसर े ांत मानवी ह त ेप मो या माणात असू शकतो.  तेथे थलकालानु प जे ज ेसयु क 

असतील ते ते िनबध मा  लागू करता येतात. उदाहरणाथ, वर उ लेख के या माण े संपूण डहाणू तालुका हा 

संवेदनशील प रसर ecofragile े  हणून जाह र कर यात आला आहे. तेथे एक औ णक वीजिनिमती क , 

आ ण िच कूची बागायत आहे. िनसगाला जपत शा त वकासाचा पाठपुरावा करणे हेच डहाणू तालुका संवेदनशील 

प रसर े ाचे उ  आहे व उ च यायालाया या देखरेखीखाली नेमले या ािधकरणातफ हाच य  जार  आहे. 

प म घाटासार या व तृत देशात वेगवेगवेग या भागांत नैसिगक, सामा जक, आिथक प र थती 

एकसा याची बलकुलच नाह . ते हा ा संपूण देशाला एकसुर  िनयमावली, साचेबंद यव थापन लागू करणे 

चुक चे ठरेल. उलट येथे अितशय लविचकपणे थलकालानु प यव थापनाची आखणी करण ेआव यक आहे. ा 

ीने पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाने तीन कारचे ताव मांडले आहेत. एक हणज े ा सबंध देशाची 

अितशय संवेदनशील  (ESZ2), म यम संवेदनशील  (ESZ1), व कमी संवेदनशील  (ESZ3) अशा तीन टापंूत 

वभाजणी करण,े दुसरे हणज े ा वध टापंू या मयादा व तेथील येक वव त पंचायत े ात काय कारचे 
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यव थापन असावे हे जनसहभागाने ठरवण,े व ितसरे हणजे केवळ िनबधांचा वचार न करता ितथ या ितथ या 

प र थतीला समुिचत असे सकारा मक, ो साहना मक काय म सुचवणे.   

सबंध देशाची अितशय संवेदनशील , म यम संवेदनशील , व कमी संवेदनशील   अशा तीन टापंूत 

वभाजणी कर यासाठ  जागो-जागी ते थळ कती संवेदनशील  आहे हे जोखणे ज र  आहे. णव सेन सिमतीने 

सुचवलेले िनकष गुणा मक आहेत, यांनुसार संपूण देश संवेदनशील  ठरतो. त  गटाला ा पुढे जाऊन तीन 

टापंूत वभजन कर यासाठ  सं या मक िनकषांची आव यकता होती. हे काम कर यास प रसराबाबत या 

कोणकोण या बाबीं या आधारे असे सं या मक िनकष िनधा रत करता येतील ाचा शा ो  वचार आव यक 

होता. त  गटाने ा वषयावर २०११ जानेवार त “करंट साय स” ा भारतातील अ मा या वै ािनक 

पा कातून एक शा ीय िनबंध कािशत केला, याची संकेत थलावर खुली चचा केला, व काय करण ेयो य आहे 

ाचा िनणय घेतला. ा चचतून संवेदनशील हणज े “पयावरण व आिथक ींनी मह वपूण व अ प- व प 

ह त ेपांतूनह  मो या माणावर हानी पोहोच याची भीती असलेली थळे” अशी या या सवसंमत झाली. परंतु 

य ात हा िनकष लाव यासाठ  जी मा हती वापरणे यो य असे वाटले ती सव मा हती सहज उपल ध न हती. 

वेळेवर काम उरक यासठ  ातील कोणती मा हती संगणक कृत व पात उपल ध आहे ते ताडून ती संकिलत 

केली. पुढ ल बाबींबाबत अशी मा हती उपल ध होती: रा ये, ज हे व तालु यां या भौगोिलक सीमा, उप हाची 90 

मीटर अंतराने उंच-सखलतेब लची मा हती, अभयार ये व रा ीय उ ाने, वनांचे कार, वनावरणाची ट केवार , 

वैिश यपूण सदाह रत अर ये, सीिमत प रघांची अर ये, नद तीराची अर ये, वन पितसृ ीचे माण, केवळ 

वदेशात आढळणा या वन पती, चतुर, मासे, बेडूक, सर सृप, प ी व स तन पशू ांचे माण, भीित त स तन 

पशू, प यां या ीने मह वपूण थळे, व ह ीं या मंतीचे माग. इथे मु ाम नमूद करावयास पा हज ेक  के  

शासनाने िन तच मह वाची व आ हाला पुरवण े सव वी उिचत असलेली “उ ोगांची सुयो य थलिन ित 

दश वणा या ज ािनहाय डेटाबेस (ZASI)” ह  मा हती दडपून ठेवली, तसेच गोवा रा य शासनानेह  यां याकडे 

संकिलत केलेली गोवा ादेिशक आराखडा २०२१चा डेटाबेसची मा हती दडपून ठेवली. वन व पयावरण मं ालयाने 

अभयार ये व रा ीय उ ाने ां या सीमांबाबत कोणताह  डेटाबेस बनवलेला नाह  असेह  समजले. ा प र थतीत 
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आ ह  आ ह  कसोशीचे य  क न श य ते सव डेटाबेस संकिलत केले. पण, कोणती मह वाची मा हती च कन 

उपल ध नस याने वापरता आली नाह  ांची न द करणे हेह  शा ांचे कत य असते, यानुसार आ ह  

जलभागांब ल व वेगवेग या अिधवासां या सात याब ल आ हाला वपर याजोगी मा हती उपल ध न हती ा 

ुट ह  नमूद के या. 

नंतर ा मा हतीला सु य थत संगणक कृत क न, याव न सं या मक आडाखे बांधून प म घाटावर 

9 x 9 कलोमीटर या सुमारे 2200 चौकट  टाकून ा कती संवेनाशील आहेत हे िन त केले. गो याम ये जा त 

तपशीलवार मा हती उपल ध अस याने तेथे १.८ x १.८ कलोमीटर या चौकट  वापर या. समु  तीराजवळ ल 

खारफुट सार या वनराजीब ल आम याकडे मा हती नस याने समु ालगतचा द ड कलोमीटर टापू अ यासातून 

वगळला. रा या- रा यां या िनसग संप ीत खूपच फरक अस याने येक रा यातील चौकट ंना वतं पण ेगुण 

दले. आता  होता क  कती गुण असले या चौकट ंना अितशय संवेदनशील  (ESZ1) मानायचे? ा बाबत 

काह ह  वतं  व तुिन  िनकष उपल ध नाह त; हा आपली उ े काय हा वचार क न ठरव याचा वषय आहे. 

आतापयत अभयार ये व रा ीय उ ाने आखताना सं या मक व ेषण केले गेले नसले तर  काह  प तशीर 

वचारातून ती िन त केली गेली आहेत. ते हा अशा संर त देशां या तोड ची संवेदनशीलता असणार  इतर 

थळे अितशय संवेदनशील  ठरवावीत असा िनणय केला. पुढला  होता क  कती ट के देशांस अितशय 

संवेदनशील , कती ट के देशांस म यम संवेदनशील  व कती ट के देशांस कमी संवेदनशील  मानावे. ा 

संदभात उ लेखनीय बाब हणज े गोवा ादेिशक आराखडा २०२१म ये वेग या प तीने या या केले या [१] 

अितशय संवेदनशील टापूत ५४%, व [२] म यम संवेदनशील टापूत २६% असे एकूण ८०% े  ा दोन वगात 

घातले आहे. तसेच, ड गराळ मुलुखांत दोन तृतीयांश हणजेच ६६% देश अर यांसार या नैसिगक 

अिधवासांखाली असावा असे रा ीय पातळ वरचे धोरण आहे. प म घाट हा खासा देश आहे, ते हा अभयार ये व 

रा ीय उ ाने व यां या तोड चे गुण असलेले अितशय संवेदनशील  देश हे एक  धरता जा तीत जा त 60% 

माण असावे असे आ ह  सुचवले. तसेच ा दो ह ं या जोड ला म यम पातळ वरचा संवेदनशील देश िमळून 

जा तीत जा त ७५% माण असावे, व सुमारे 25% देश कमी संवेदनशील व वेग वेग या मानवी ह त ेपांसाठ  
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राखून ठेवावा हे ेय कर वाटते असेह  आ ह  सुच वले आहे. अशा हशोब माणे आ ह  प म घाटावर या सव 

चौकट ंची चार भागात वभागणी केली आहे: [1] अभयार ये व रा ीय उ ाने [2] अितशय संवेदनशील  [3] म यम 

संवेदनशील  व [4] कमी संवेदनशील. परंतु आम या सरळ रेषांनी आखले या चौकट  साह जकच कोण याह  

शासक य सीमा अथवा पाणलोट े ांनुसार नाह त. ाम पंचायत पातळ ंपासून सव शासक य सीमा व पाणलोट 

े ांचा वचार क न ा सीमा ठरवण ेउिचत. परंतु हे कर यास आम यापाशी पुरेशी मा हती, वेळ व मनु यबळ 

न हते. तथा प तालुका पातळ वर सीमा ठरवणे श य होते, हणून आ ह  तशी मांडणी केलेली आहे. ह  ाथिमक 

मांडणी आहे, ा सव सीमा ाम पातळ वर ल सीमा व पाणलोट े ांचा व मु यतः लोकांना काय हवे ाचा वचार 

क न मगच िन त करा यात असे आम या त  गटाचे ितपादन आहे.  

 

महारा ातील स ा तील तालु यांची प रसर संवेदनशीलता: कंसात दशवले या तालु यांचा िन याहून कमी अंश 

स ा त समा व  आहे. काह  तालु यांचे वभाजन झाले असू शकेल. या तालु यांची नावे उपल ध न हती यांना 
मांक दले आहेत 
ज हा अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  
नंदुरबार   नवापुर 
धुळे  [सा ]  

नािशक नािशक, पेठ, द डोर , 
[कळवण,चांदवड, िस नर] 

सुरगणा, [सटाणा] इगतपुर   

अहमदनगर [संगमनेर] पारनेर, [अहमदनगर] अकोले 
ठाण े मुरबाड, मोखाडा, ज हार, 1482 [िभवंड ] शहापुर 
पुण े घोड, मुळशी, मावळ, भोर, 

[खेड],1612 
[िश र] जु नर, सासवड 

सातारा मेढा, पाटण, महाबळे र, वाई कोरेगाव, [कराड, िशरवळ, 
फलटण, सातारा] 

वडूज, द हवड  

सांगली [िशराळा] [अटपाड , कवठे महांकाळ, 
तासगाव, वटे] 

 

रायगड हासळा, पाली, पोलादपुर, रोहा, पेण, 
महाड, 1634, 1657 

 माणगाव, 1572 

को हापुर राधानगर , गारगोट , शाहुवाड , [कागल] आजरा, चंदगड, 
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प हाळा, बावडा गड हं लज 

सोलापुर  [माळिशरस, सांगोले]  

र ािगर  देव ख, िचपळूण,  मंडनगड,[दापोली, गुहागर] खेड 
िसंधुदुग कणकवली, सावंतवाड , दोडामाग, 

[कुडाळ, वैभववाड ] 

  

 

संवेदनशील  देशांच े यव थापन 

पुढला मो या ज हा याचा वषय हणज े ा अितशय, म यम व कमी संवेदनशील  देशांत काय काय 

कारचे मानवी ह त ेप असावेत?  ा संदभात चार पोट  उप थत होतात? (क) काय िनयम असावेत? (ख) 

िनयम कोणी ठरवावेत? (ग) िनयम कोणी अंमलात आणावेत? (घ) अंमलबावणीवर कोणाचा अंकुश असावा?  

आम या त  गटाला स या या संवेदनशील प रसर े ांचा अनुभव काय आहे ाचा अ यास कर यास 

सांग यात आले होते. यानुसार आ ह  माथेरान व महाबळे र – पाचगणीचा अनुभव तपासून पा हला. दो ह कडे 

थािनक जनतेला व ासात न घेता लादले या िनबधांबाबत असमाधान आहे. इतके क  माथेरान हा संवेदनशील 

प रसर े  जाह र करावा हणून पुढाकार घेणा या वयंसेवी सं थे या कायक याना माथेरानात जाताना पोलीस 

संर ण मागावे लागले. िनयम कोणी अंमलात आणावेत व अंमलबावणीवर कोणाचा अंकुश असावा हेह  कळ चे 

मु े आहेत. महाबळे र या नाग रकां यात संवेदनशील प रसर े  घो षत के याने वृ तोड वर चाप लाग याब ल 

समाधान आहे, पण तर ह  धनदांड यां या हॉटेलां या आवारांत बनधा त वृ तोड चालते आ ण पयावरणा या 

संर णासाठ या िनबधांचा वापर केवळ लाच उकळ यासाठ  केला जातो हणून ती  असंतोष आहे.  

ते हा केवळ त  गटाने सुचवलेले व वध िनबध मानले जावेत हे त  गटाला पटत नाह . तसेच काय 

िनयम असावेत हे द ली- मंुबईत ठ या देऊन बसले या नेते- बाबंूनी ठरवावे, हेह  त  गटाला मा य नाह . 

संवेदनशील प रसर े  ेह  संक पना लोकािभमुख प दतीने - पायाकडून कळसाकडे जात – राबवली जावी असा 

आमचा आ ह आहे. कोण या टापूस अितशय, म यम कंवा कमी संवेदनशील मानावे, तेथे-तेथे काय िनबध लाग ू

करावेत हे ठरव यात व िनयमां या अंमलबजावणीवर अंकुश ठेव यात थािनक समाजांनी मह वाची भूिमका 



 अमृतमंथन – प.घा.प.त.ग. अहवाल मिथताथ   

 

Page 65 of 114 
 

 

Pa
ge

65
 

बजवावी. जोड ला शा , इतर त , शासक य अिधकार  हेह  आप या सूचना देतीलच. पण अ माने 

थािनक लोकां या इ छा – आकां ानुसार, व यां या देखरेखीखाली हे काय म राबवावेत अशी त  गटाची 

िशफारस आहे. हणून प म घाट प रसर त  गटा या ितपादनानुसार अशा यव थापनाबाबत ामसभांचा, 

मोह ला सभांचा, ामपंचायतींचा, पंचायत सिम यांचा, ज हा प रषदांचा नगरपािलकांचा स ला घेणे आव यक 

आहे. हे यव थापन सरसकट, काह तर  ताठर िनबध लाग ू क न होणे अिन  आहे, ते हा येक ठकाणी 

थािनक प र थतीला अनु प असेच िनबध, उप म ठरवले गेले पा हजेत.  

ा सूचना कमी जा त तपशीलात असू शकतील. उदाहरणाथ, संपूण िसंधुदुग ज हा हा संवेदनशील े  

घो षत करावा असे ठरव यास, सव ज ात पातळ ला टक पश यांचा उपयोग क  नये असा िनबध अव य 

लाग ू करता येईल. जोड ला सवच थािनक ामपंचायती व नगरपािलकांना जैववै व य काय ा माण े सं हण 

शु क आकार याचा अिधकार ताबडतोब िमळावा असाह  आ ह धरता येईल. पण ज ात एकह  हॉटेल चालवू 

नये असा िनबध लावण े जमणार नाह . उलट समु  कना यावर या एखा ा पंचायतीत, येथील े ात 

पयटकांसाठ  घरगुती पाहुणचारा या वशेष सु वधा िनमाण कर यास उ ेजन ावे, व एकह  यापार  हॉटेलला 

परवानगी देऊ नये असा िनबध लावण ेसयु क ठ  शकेल. संपूण ज ात अतीव दूषक उ ोगधंदे नकोत असे 

ठरवता येईल. पण एखा ा ामापंचायतीत इथे केवळ शेती बागायती उ पादनांवर या करणारे उ ोगधंदे हवेत, 

इतर कोणतेह  नकोत असे ठरवता येईल. काह  ामसभा काह ह  खाणी नकोत एवढेच सुचवू शकतील, इतर जा त 

बारका यात जाऊन उ या चढावर 30 फूटांहून ं द र ते नकोत कंवा वहाळांना अपाय होणारे कोणतेह  बांधकाम 

नको; काजूब डावर व वनौषधींवर आधा रत उ ोग हवेत; खाजगी जंगलांची अिभवृ द करायला हवी; नारळ-

पोफळ या झावळयांवर आधा रत सुधा रत चुली ह यात; थािनक देवरहाट ला पूण संर ण हवे अशा अनेक 

सूचना देऊ शकतील. समु तीराजवळ ल ामपंचायती खाड त व उथळ समु ात यां क मासेमार ला बंद  असावी, 

थािनक युवकांसाठ  नॉकिलंग व कूबा डाय ह ंग या िश णासाठ  खास सु वधा िनमाण करावी, 

म यो पादनावर या करणा या उ ोगांना खास ो साहन ावे अशा धत या सूचना क  शकतील. ाखेर ज 

अशा संवेदनशील प रसर े ातील शेतक यांना गावरान वाणांचे जतन कर यासाठ  रा ीय जनुक िनधीतून खास 
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अनुदान देता येईल; तसेच भारता या हवामान बदला या आ हानाला त ड दे यासाठ  आखले या योजनेतून 

शेतजिमनीतील स य अंश वाढवून काबनची साठवणूक कर याब ल अनुदान देता येईल. 

वेगवेग या पातळ या संवेदनशील प रसर े ांत काय िनयम असावेत ाबाबत त  गटाकडे नाना वध 

सूचना आ या. ा शासनाबरोबर या चचतून, वशेष ांबरोबर या वचारमंथनांतून तसेच लोकसंघटना व 

ामसमाजां याकडून आले या तावांतून वकिसत झा या.  र ािगर  - िसंधुदुगातील अनेक  ामसभांनी- 

असिनये, कंु ख, मांतुल , तलकट, झ बळे, कोळझर, िशरवळ, उगडे कळणे, िभकेकोनळ, कंुभवडे, खाडपडे, भेकुल , 

पाडवेमाजगाव, भालाव, तांबोली सारमळे, िनवाळ , दािभळ, ओतवण,े कोणशी, फुकेर , धारपी, उडेली, केसर -

फांसवडे (तालुका - सावंतवाड /दोडामाग) आमचे े  हे संवेदनशील प रसर े  हणून घो षत करावेत, असे ठराव 

मंजूर केले आहेत. यांतील अनेक गावांनी संवेदनशील प रसर े ांचे यव थापन कसे करावे ा या योजनांचा 

आराखडा सादर केला आहे. तसेच कनाटकातील कोडग ू ज ातील पयावरणवाद  सं थांनी आपला सव ज हा 

संवेदनशील प रसर े  हणून जाह र करावा अशी मागणी केली आहे, व याबरोबर ज हािनहाय काय 

यव थापन णाली जार  करावी ा याह  तपशीलवार सूचना द या आहेत.  

उलट को हापूर ज ात ज हा प रषदेने मोठया बहुमताने आम या ज ात कोणतेह  संवेदनशील 

प रसर े  नको आहे असा ठराव मंजूर केला आहे. का वचारता, िनबधांमुळे केवळ ाचार बळावून लोक पडले 

जातील, प रसराचे ामा णकपणे र ण होणार नाह  अशी भीती य  केली आहे. दुदवाने आज 

सावंतवाड /दोडामाग तालु यांतील गावांना असाच धाक दाखवला जात आहे अशी वदंता आहे. तु हाला एक तर वन 

वभागा या आडात लोटले जाईल, नाह  तर खाणवा यां या व हर त, ितसरे ग यंतर नाह ; ा वतं  भारतात, 

ा लोकशाह त तु हाला जिमनीवर उभे राह याचे वातं य नाह च नाह , असे बजावत काह  लोक ितिनधी 

फरताहेत असे ऐ कवात आहे. पण लोकांना खरोखरच स म बनवण ेहे ा लोक ितिनधींचे नैितक कत य नाह  

का? ते आज का बजावत नाह त हा वचार कर याजोगा वषय आहे. 
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5) पयावरण यव थापन 

लोकशाह  हे भारताचे मोठे बल थान आहे. लोकां या पुढाकारातूनच पयावरणाचे संर ण होऊ शकते असा 

जगभरचाच अनुभव आहे. या हुकुमशाह त लोकांना आप या इ छा – आकां ा य  करता येत नाह त, या 

दडप या जातात तेथे पयावरणाची चंड नासाड  होऊ शकते. अशा दडपशाह त अथ यव थाह  काय म होऊ शकत 

नाह त व आिथक वकासह  खंुटतो असा लोकशाह  प म युरोप व याला लागून असलेला सा यवाद  पूव युरोप 

यांचा अनुभव आहे. आता यावर आ ेप घेतला जाईल क  मग लोकशाह  भारतात व हुकुमशाह  चीनम ये दो ह कडे 

पयावरणाची नासाड  सारखीच चालू आहे, पण हुकुमशाह  चीनम ये हुकुमशाह  चीनची अथ यव था लोकशाह  

भारतापे ा जा त काय म आहे हे कसे? मला वाटते याचे उ र भारताची लोकशाह  कमकुवत आहे, इथे स ाधार  

अजूनह  मो या माणात हुकुमशाह  प तीने कारभार चालवतात, आ ण आपण चीनसारखे िश तब  नाह  हे 

आहे. आप या सवथैव असमथनीय हुकुमशाह  वृ ींतूनच र ािगर  ज ात लोकां या शांततापूण, व सवथा 

समथनीय अशा दूषण अथवा क प वरोधी िनदशनां या संदभात मंुबई पोलीस कायदा, १९५१, कलम ३७(१) 

(३): जमावबंद  याचा वापर पूणपण ेगहणीय धाटणीत सरहा केला जातो.  

तर ह  आप या लोकशाह त लोकां या इ छांना थोडा तर  मान ावाच लागतो. या तव लोकांना हवे असे 

अनेक कायदे केले जातात. दुदवाने मा हती ह कासारखे काह  मह वाचे अपवाद वगळता अशा लोकािभमुख 

काय ांची अंमलबजावणी केली जात नाह . परंतु, हे कायदे वाप न आज या काय ां या चौकट त ामा णकपण े

खूप सगळे करता येईल, आ ण तसे कर याचा अथक य  करत राहण े हे भारता या सव जाग क नाग रकांचे 

कत य आहे. ा भूिमकेतून पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या अहवालात पयावरण संर णा या व ासाठ  

लोकांचे हात बळकट करणा या काय ां या सुयो य अंमलबजावणीवर भर दे यात आलेला आहे. ा काय ांतील 

मह वा या तरतुद  खालील माण ेआहेत:  

वायु व जल संर ण िनयम 

पयावरण संर णात ांची भूिमका मह वाची आहे. परंतु वर ववेचन के या माण े ा संदभात आज 
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िमतीस काह ह  ठोस कारवाया के या जात नाह त. ाला एकच उपाय आहे: पयावरणावर या देखरेखीसाठ  

लोकांना घ ट अिधकार देऊन सहभागी केले जावे. ा दशेने गती हावी हणून भारत शासनाने वीस वषापूव  

नाग रकांना पयावरणाची देखभाल कर याम ये सहभागी कर याची पयावरण वा हनी नावाची एक योजना आखली 

होती. ा योजने अंतगत येक ज ातील ज हािधकार  पयावरणाची कळकळ असलेले, सचोट ने काम करणारे 

असे काह  कायकत िनवडून यांना पयावरण वा हनीचे सद य हणून फॅ टर  इ पे टर, वन अिधकार  ांचे 

तपासणी कर याचे काह  अिधकार ायचे. अशा तपासणीत काह  गैर यवहार आढळ यास ते ज हािधका यांना 

अहवाल ायचे. मग यव थत चौकशी क न ज हािधकार  यो य ती कारवाई करायचे. कनाटक या द ण 

क नड ज ात या योजनेनुसार खूप चांगले काम चालू होते असा माझा य  अनुभव होता. दुदवाने 

पयावरणाची नासाड  कर यात लाभ असणा यां या दबावाने ह  योजना बंद पाडली गेली. पयावरण आ ण वन 

खा या या 11 या पंचवा षक योजनेवर ल सुकाण ू सिमतीने ह  योजना पु हा सु  करावी आ ण सव कारे 

नाग रकांना सहभागी क न यावे अशी िशफारसह  केली होती. ा संदभात थािनक जैव व वधता यव थापन 

सिम याह  चांगली भूिमका वतवू शकतील. बगळू  शहरात जैव व वधता यव थापन सिमती चांगले काम करत 

आहे आ ण ित या कारवाईतून पा या या सू म जीवांमुळे होणा य दूषणाला आळा घातला गेला.  

ते हा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  

 वायु व जल काय ांसार या दूषण िनयं ाणाबाबत या काय ांची अंमलबजावणी घ टपणे करावी 
 जैव व वधता यव थापन यांना दूषणावर नजर ठेव यासाठ  स ज करावे   

 जे हा लोक पयावरणा या हानी व  िनषेध य  कर यास उभे राहतात, ते हा यांचा िनषेध 
दडपला जाऊ नये, उलट अशा गो ी िनदशनास आणून दे यास ो साहन दले जावे 

  याबाबतची कायवाह  2004 पयत पूण करणे अपे त होते. 

 

पयावरणावर ल भावांचे पर ण 

पयावरणीय भावा या पर णाची (Environmental Impact Assessment: EIA) तरतूद ह  

पयावरणा या संर णा या ीने फार मह वाची आहे. ा पर णाअंतगत पयावरणीय, सामा जक व आिथक 
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फ़ायदे-तो यांचा ताळमेळ पारखला जाईल, व फाय ाचे पारडे पुरेसे जड असलेले क पच वीकारले जातील अशी 

अपे ा आहे. परंतु जवळजवळ सव ठकाणी हे पर ण, व पर ण तयार के यानंतरची जनसुनावणी, शासक य 

सिम यांतफ मंजुर  व क प सु  झा यावरचे पयावरणाचे यव थापन व यावरची देखभाल हे सगळेच अितशय 

सदोष अस याचे नजरेस येते. याचे मुख कारण हणज ेहे सव केवळ टाकण ेटाक यासारखे, पूण अ ामा णकपणे 

केले जाते.  

योजना आयोगाने पयावणावर ल भावाचे पर ण १९७८ साली स चे केले.  या नंतर लवकरच ग ठत 

केले या कारवार ज ात या बेडती नद वर या जल व ुत ् क पा या पर ण सिमतीचा मी एक सद य होतो. 

पर णाचे नाटक एका सकाळ  सु  झाले. पॉवर कॉप रशन या कायालयात आ हाला क पाची पा भूमी 

सांिगतली, आ ण आ ह  गा यां या एका मो या ता यात रा ीपयत क प थळ  पोचलो. सकाळ  जथे धरणाची 

िभंत होणार होती, जो भूभाग बुडणार होता तो घाईघाईने दोन तासात पा हला, आ ण अितिथ गृहावर परतलो. 

सिमतीचे अ य  हणाले, चला, िलहून टाकू या, पयावरणावर काह ह  दु प रणाम हो याची श यता नाह . मी 

अवाक्  झालो. हटले, अहो, अजून खूप काळजीपूवक मा हती गोळा करायला पा हज,े जन सुनावणी करायला 

पा हजे, मग िनणय घेऊ या. अ य  आ ण इतर ये  सद य हणाले, हा काय खुळेपणा? चला, काम आटोपा. 

यांनी माझा हात परगळून अहवाल गुंडाळला. 

मी हणालो, हे काह  खरे नाह . मी या भागात चार वष रानावनात काम करत होतो. थािनक 

शेतक यांत माझे खूप िम  होते. यांना हटले, आपण एक लोकां या वतीने पर ण करवू या. सुदैवाने या 

मा हती ह का या आधी या काळात क पाब लची सगळ  मा हती सिमतीचा सद य हणून मला िमळालेली 

होती. लोक उ साहात होते, शेतक यां या सहकार  खरेद - व  संघाची आिथक मदत घेऊन, थािनक 

महा व ालयात या व ा या या सहकायाने आ ह  एक काळजीपूवक अ यास सु  केला. ह  बातमी कळताच 

पॉवर कॉप रशन या मुखांनी  आम या इ डयन इ ट यूट ऑफ साय स या संचालकांना, डॉ. धवनना, फोन 

लावला आ ण हणाले, ‘या माधवचे मु काट दाबा ’. धवनांनी मला बोलावले आ ण वचारले, ह  काय भानगड 

आहे? मी यांना काय झाले ते सांिगतले. ते हणाले, आग ेबढो, मै तु हारे साथ हू ं ! य  जिमनीवर काम सु  
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के यावर आ ह  संक पत धरणाखाली बुडणारे जंगल कसे आहे याचे िनर ण सु  केले. ते हा आढळले क  एक 

अितशय दाट व उ म जंगलप याची तोड झाली होती. ह  वृ राजी तर बुडणार न हतीच. िशवाय अजून 

क पाला अिधकृत संमतीह  िमळाली न हती. मग काय होत होते? काह   अिधका यांनी मु ामच चुक ची 

आखणी क न घाईगद ने सवात समृ  वन देशाची तोड सु  केली होती! आ ह  उ साहाने हे पर ण पुरे केले, 

अनेक अथत ांनी, इंजीिनयरांनी पण मदत केली. हा क प केवळ पयावरणा या ीने नाह , तर आिथक 

याह  असमथनीय आहे असा आमचा िन कष िनघाला. तो मा य क न कनाटक सरकारने क प र ह  केला.  

दुसरे उदाहरण िसंधुदुग ज ातील कळण े गावातील खाणीचे. ा खाणीसंबंधी प हली सुनावणी 20 

स टबर 2008 रोजी आयो जत केली होती. यावेळ  EIA मराठ तून उपल ध नस याने सुनावणी पुढे ढकलली गेली. 

मराठ  EIA उपल ध झा यावर 11 ऑ टोबर 2008 रोजी ह  सुनावणी झाली. या सुनावणी या वेळ  6 ऑग ट 

2006 चा ामपंचायतीचा एकमताने संमत केलेला खाणकाम वरोधी ठराव मांडला गेला आ ण अनेक  

उप थत केले गेले: 

1) कळण ेनद चे दूषण आ ण याचे चांडेल, गोवा येथील पाणी पुरवठया या योजनेवर होणारे दु प रणाम 

2) कळण ेनद वर ल पा यावर अवलंबून असणा या फलो पादनावर ल दु प रणाम 

ा सुनावणीनंतर गावक यांना सुनावणीचे सं  इितवृ  अपे त कालावधीत िमळाले नाह . हे इितवृ  

त बल 57 दवसांनंतर उपल ध केले गेले. खाणकामाला एकमताने वरोध होऊन सु दा महारा  सरकारने 17 माच 

2009 रोजी खाणकामास पयावरणीय परवानगी दली. 

ितसरे, अगद  अलीकडचेच उदाहरण आहे केरळातील अितर प ली जल व ुत ् क पाचे. हा क प 

केवळ पयावरणीय नाह , आिथक, तां क याह  अपा  आहे असे दसते. मा हती ह काखाली सव मा हती नीट 

संकिलत क न केरळातील र हर रसच फाउ डेशन ा सेवाभावी सं थे या शा ांनी व एं जिनयरांनी ाचा 

काळजीपूवक अ यास, व ेषण केले. यासाठ  ज र ती नवी ग णतीय ा पे बनवून तपासून प हली. यांचे प  

िन कष होते क  ा क पात अनेक ुट  आहेत: [१] व ुत ्उ पादनासाठ  दावा केला आहे िततके पुरेसे पाणी 

उपल ध नाह , [२] ा मुळे शेतीचा आज होत असलेला पाणीपुरवठा घटेल, [३] धरणाखालचा धबधबा सुक याने 
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पयटक फरकणार नाह त, [४] हा जलाशय सपाट वरची नद काठची आज अितशय अ प मा ेने िश लक असलेली 

उरली सुरली जैव व वधता संप न वनभूमी बुडवेल, [४] हा भाग काडर ा आ दवासींचा टापू आहे, व हा क प 

वनािधकार कायदा तुडवेल. आ ह  मु ाम पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या माफत ा क पाची खुली चचा 

आयो जत केली. या चचत र हर रसच फाउ डेशनने आपले व ेषण व िन कष मांडले. आ ह  शासक य 

एं जिनयरांना ा व ेषणावर, िन कषावर यांचे अिभ ाय वचारले. यांनी कोणताह  आ ेप मांडला नाह . ते हा 

उघड झाले क  हो, र हर रसच फाउ डेशनचा दावा बरोबर आहे, हा क प सवतोपर  असमथनीय आहे. तर ह  तो 

केरळा या वकासाला हवाच अशी हकनाक हाकाट  जोरात चालू आहे. असे वाटते क  केवळ ठेकेदारां या 

फाय ासाठ  सारे तथा किथत वकास काय म राबवले जात आहेत. 

बहुतांश पर णांत अितशय मह वा या गो ींकडे सोई कर र या दुल  केले जाते. उदाहरणाथ, 

वीजवाहक तारां या जंजाळाचा पयावरणावर होणारा प रणाम. ऊजाउ प ी वाढू लागली क  ऊजावहनाकरता 

वीजवाहक तारा या या लागतात. यांचे मनोरे उभे करताना खालची जमीन यापली जाते; िशवाय ितथ या 

बागायतीवर वपर त प रणाम होऊ शकतो. अशा हानीकडे कानाडोळा क न कसे चालेल? ाह  गो ी लोकच 

नजरेस आणून देत आहेत.  

आतापयत पयावरणीय भावाची पर ण े केवळ एकेक, सु या सु या क पांना वचारात घेऊन केली 

जातात. पण कोणताच क प असा अिल  नसतो. गो यात एका खाणीतून खिनज वाहून नेणा या शंभर कांचा 

काह  वशेष प रणाम होणार नाह  हे श य आहे. पण याच र यावर आसपास या प नास खाणींतील आणखी 

पाच हजार कांची वदळ सु  झाली क  र यांची दुदशा होते, वाहतुक ची क ड  होते, वाईट अपघात होतात. 

र या या दुतफा असले या वृ राजीवर एका खाणीतली धूळ बसली तर ती जगू शकेल, पण प नास खाणींत या 

धुर या या थराने गुदम न जाईल. 

र ािगर त असेच असं य कोळसा जाळून वीज बनव याचे क प येऊ घातले आहेत. ांतील धुराने काय 

प रणाम होतील हा ज हा याचा वषय आहे. कोळसा जाळताना िनघणा या SO2 व NoX ा वायंूचा आंबा व काजू 

उ पादनावर न क  कसा व काय प रणाम होतो ाचा समज अगद  अपुरा आहे. ा संदभात स या उपल ध 
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असलेले सव शा ीय अ यास केवळ थंड देशातील हंगामी पकांपुरतेच मया दत आहेत, यांतून फार काह  अंदाज 

बांधणे अवघड आहे. िशवाय झंजावाती वा यां या व मुसळधार पावसा या ा देशात काह  वेगळेच भाव 

अवतरणे अश य नाह . कोकण कृषी व ापीठाने ा दशेने काह  योग हाती घेतले आहेत. पण ते पुरेशी व नेटक  

मा हती देणार नाह त. राहून राहून आ य ा गो ीचे वाटते क  कोकण कृषी व ापीठा या अख यार त येणा या 

डहाणू प रसरात कोळशावर आधा रत ऊजा क पाची सम या अनेक वष भेडसावत असून, तेथील िचकू 

बागायतदारांची याबाबत त ार असून, तेथे व ापीठाचे संशोधन के  असून, यांनी ा वषयाचा काह ह  

अ यास आजतागायत केला कसा नाह ? ते असो, आज जंदाल कंपनी या व माने सु  केलेला अ यास हा 

अितशय सदोष आहे: उदाहरणाथ, अ यासासाठ  घेतलेला तुटपंुजा नमुना, व अ यासासाठ  िनवडलेला मया दत 

काळ. िशवाय पावसाळयात हे संशोधन पूणपण े बंद ठेवले जाते. हणज ेपा यात वषार  वायू वरघळून यांचा 

काह  प रणाम होत अस यास- आ ण असा िन तच होत असेल- याब ल काह ह  उकल होत नाह . एकूण आपले 

आज असलेले अ ान आ ण फार मया दत असे नवे संशोधन पाहता ा संदभात अितशय काळजीपूवक पावले 

उचल याची ज र  आहे. 

अशा र तीने एकेका क पांब लह  साशंक प र थती असताना अनेक क प आ यास यांचा सगळे 

िमळून अफाट भाव पडू शकेल. हवा याम ये पु कळदा खाल या पातळ ंवर थंड हवा साठून राहते. स ा या 

रांगेला िचकटून असले या काह  द या- खो यांत अनेक बाजूने, अनेक कारखा यांकडून अशी दू षत हवा एक  

येऊन अस  दूषण िनमाण हो याची दाट संभावना आहे. क पांचा अलग – अलग वचार के यास हे समजण े

अश य आहे. ते हा केवळ र ािगर  आ ण िसंधुदुग ज हे न हे तर संपूण पश ्   िचम घाटभर सु यव थत संिचत 

आघातांचे – Cumulative Impacts- चे साक याने पर ण क न मगच क पांना मंजुर ब ल िनणय घेणे 

अितशय ज र चे आहे.  

ते हा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  

 पयावरणसंबंिधत मंजुर  दे या या येत पुढ ल मूलभूत सुधारणा करा यात: [क] 
पयावरणावर ल आघातांचे पर ण कर याची जबाबदार  क पा या ायोजकांकडून बदागी 
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िमळ यावर अवलंबून नसणा या वतं  अशा त  सं थेकडे दली जावी [ख] पयावरणावर ल 
आघातांचे पर ण कर याम ये थािनक जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी करणे 
स चे असावे [ग] जनसुनावणी या वेळ  पुढे आलेली सव मा हती व मांडले या सव सूचना 
वचारात घेणे स चे असावे [घ] पाच वषासार या काह  िनयिमत कालावधीनंतर पु हा एकदा 
पयावरणसंबंिधत मंजुर  घेणे स चे असावे [च] पयावरणसंबंिधत मंजुर  देताना घातले या अट ंचे 
पालन होत आहे अशी खा ी क न घे याम ये जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी 
करणे स चे असावे  [छ] सु या सु या प तीने नाह  तर कोण याह  एका देशातील वेगवेग या 
क पांतून व इतर ह त ेपांतून होणा या पयावरणावर ल संिचत आघातांचे पर ण साक याने 

करणे स चे असावे  

जैव व वधता कायदा  

लोकांना िनसग र णात सहभागी हो याची व वकासाला पयावरण पोषक व लोकािभमुख दशा दे याची 

उ म संधी २००२ म ये मंजूर झाले या जैव व वधता काय ातून उपल ध झाली आहे. जैव व वधतेचे संर ण, 

िचर थायी वापर आ ण लाभांशाचे या य वाटप ह  या काय ाची वध उि े आहेत. ा जैव व वधते या 

या ीत केवळ वन पती नाह त. सू म जीव, क टक, कोळ , वंचू, साप- सरडे, पशु- प ी आहेत. समु  व नद तले 

जलचर आहेत, शेतीत, बागायतीत पकणार  पके, फुलझाडे, फळझाडे आहेत. पाळ व पशुधन आहे, आ ण या 

जीवसृ ीचे अिधवासह  आहेत. यामुळे जल- जंगल- जमीन या सा यांचे एका मक यव थापन कर याची श यता 

िनमाण झाली आहे. या काय ा या अंमलबजावणीसाठ  रा ीय पातळ वर एक ािधकरण थापले गेले आहे. रा य 

पातळ वर महारा ात, अगद  अलीकडेच, जैव व वधता मंडळाची थापना झाली आहे. परंतु मह वाचे हणज े ा 

काय ा माण े सव थािनक वरा य सं थांत, हणज े ामपंचायती, पंचायत सिम या, ज हा प रषदा, 

नगरपािलका व महानगरपािलकां यात यां या, यां या काय े ाक रता जैव व वधता यव थापन सिम या 

ग ठत करावया या आहेत. अशा सिम या ग ठत कर यासाठ  रा य शासनाने जैव व वधता मंडळ थापन 

कर याची, वेगळे आदेश दे याची वाट पाह याची काह ह  आव यकता नाह . अशा जैव व वधता यव थापन 

सिम या ामपंचायती या संमतीने पाडे, वा या, महसूल गावे पातळ वरह  ग ठत करता येतील. 

अशा जैव व वधता यव थापन सिम या ा जैव व वधतेचे अिधवास व सव कारचे अ व कार 
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ांब लची थल काल विश  मा हती “लोकांचे जैव व वधता न दणी र ज टर (People’s Biodiversity 

Register)” या पात दर वष  संकिलत करत राहतील व ह  मा हती आधुिनक मा हती तं ानाचा वापर क न 

एका सु यव थत डेटा बेस म ये साठवली जाईल अशीह  अपे ा आहे. ह  मा हती जैव व वधतेचे यव थापन 

कर यासाठ  वापरली जाईलच, परंतु या या जोड ने पयावरणावर ल आघातांचे पर ण कर याम येह  ह  मा हती 

मह वाची भूिमका बजावू शकेल. अशा काह ह  मा हती या अभावी आज पयावरणावर ल आघातां या पर णांत जे 

चुक चे िच ण केले जाते, याला आळा बसू शकेल. तसेच ज हा पातळ वर ल िनयोजनात ा मा हतीचा चांगला 

उपयोग होऊ शकेल. ा मा हती या आधारावर गावरान वाणां या न दणीचे दावे करता येतील व यां या 

जतनासाठ  “ पकां या संर त जाती आ ण शेतक यां या अिधकारांचे संर ण ािधकरणा” कडून अनुदाने 

िमळवता येतील.  

ा थािनक पातळ वर ल सं थांना यां या यां या े ात या जैव व वधतेचे यव थापन कर याचा, 

बाहेर या लोकांना यां या े ात जैव व वधते या उपयोगाची परवानगी दे याचा अथवा नाकार याचा, परवानगी 

द यास सं हण शु क (कले शन फ ) आकार याचा, अिधकार आहे. जै वक संसाधनांखेर ज जैव व वधतेशी 

संबंिधत ानाचे यव थापन हाह  या काय ाचा उ ेश आहे. थािनक जैव व वधता सिम या या माणे बाहेर या 

लोकांनी जै वक संसाधनांचा वापर कर यावर िनयं ण ठेवू शकतात, या माण े संबंिधत ाना या न दणीवर व 

वापरावरह   िनयं ण ठेऊ शकतात. यासाठ  सं हण शु क आका  शकतात. रा ीय जैव व वधता ािधकरण सव 

पेटंट व त सम बौ क संप ी अिधकारांचे िनयमन क  शकते. भारतातील जीवसृ ीसंबंिधत कोण याह  ानाचा 

वापर करणा या पेटंटला अज कर यास मा यता देण,े व ह  मा यता देताना या ाना या भारतीय धारकांना 

लाभांशाचा या य ह सा देवव याची यव था करण ेहे या ािधकरणाचे कत य आहे. हे करताना सव थािनक 

जैव व वधता यव थापन सिम यांचा स ला घेऊनच पुढची पावले उचलली जातील अशीह  तरतूद जैव व वधता 

काय ात केलेली आहे. 

जैव व वधता यव थापन सिम यांना आिथक यवहार कर याचे, सं हण शु क आकार याचे, अनुदाने 

वीकार याचे मह वाचे अिधकार िमळाले आहेत. यांचा एका न या, गितपर दशेने चांगला उपयोग क न घेता 
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येईल, तो हणज ेिनसग संर ण सेवा शु का या पात ाम समाजांना उप नाचे साधन उपल ध क न दे याचा. 

ाचा जा त तपिशलात ऊहापोह खाली केला आहे.  

संयु  वन यव थापन सिम या, पाणलोट े  यव थापन सिम या अशा अनेक ामपंचायत अथवा 

यां या घटक गावां या पातळ वर या सिम या आतापयत थाप या गे या आहेत. वव त सरकार  खा यां या 

लहर नुसार या थाप या कंवा बरखा त के या जाऊ शकतात. याउलट जैव व वधता यव थापन सिम या या 

काय ानुसार सव  बनतील व या बन याला कोण याह  खा या या परवानगीची, न दणीची ज र  असणार नाह . 

या सिम यांना वत:चा जैव व वधता िनधी उघडता येईल. यासाठ  बकेत खाते उघडून यवहार करता येईल. या 

अनेक कारणांमुळे या सिम या जा त भर व काय क  शकतील अशी श यता आहे.  

या बाबतीत अजून काह  अडचणी आहेत. एक हणज ेलोकांचे ान या सिम यांनी न दवले, तर याचा 

गैरफायदा घेतला जाणार नाह . याची खा ी कशी हावी? ह  न द यव थत, गोपनीय राखून केवळ 

ानधारकां या अट  मा य करणा यांनाच दाखवली जाईल, अशी यव था कशी करावी? ा बाबत अजून रा ीय 

जैव व वधता ािधकरणाने प  िनयम केलेले नाह त; नीट कायवाह  अंमलात आणलेली नाह . 

आणखी एक अडचण हणज े जैव व वधता यव थापन सिम यांचे काय े  काय हे ठरवण.े जर 

वन वभागा या अख यार तील जमीन या काय े ाबाहेर गेली, तर या सिम या अनेक ठकाणी अथशू य बनतील. 

परंतु आता वनािधकार काय ाने ह  अडचण दूर केली आहे. या काय ा माण े सव आ दवासी व पारंप रक 

वनिनवासी समाजांना जमीन कस याचे वैय क व सामू हक वनसंप ीचे यव थापन व िचर थायी वापर 

कर याचे सामुदाियक ह क दे यात आले आहेत. थािनक जैव व वधता सिम यांचे अिधकार े  हे सामू हक 

वनसंप ीवर चालेल हे उघड आहे. अशा र तीने या दो ह  काय ांचा आ ण आ दवासी वयंशासन काय ातील 

तरतुद ंचा यव थत वापर के यास भारतातील वनिनवासी आता ख या वातं याचा उपभोग घेऊ शकतील.  

२००६ साली भारत सरकारने ामीण पातळ वर बेरोजगाराची सम या सोड व यासाठ  एक रा ीय ामीण 

रोजगार हमी योजना काया वत केली आहे. ह  योजना महारा ात ३० वषाहून अिधक काल चालू असले या 

रोजगार हमी योजनेचेच पुढचे पाऊल आहे. िनसगसंसाधनांचा यव थत वकास क न या आधारे लोकांना 
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वयं-रोजगारा या श यता वाढवण ेहे या योजनेचे दूर प याचे उ  आहे. याच बरोबर ामीण भागात रोजगार 

अथवा बेरोजगार  भ ा देऊन लोकांची आिथक थती सुधारणे हे ताबडतोबीचे उ  आहे. हे सव पारदशकर या 

हावे व यात लोकांचा पूण स भाग असावा अशी या काय ाची भूिमका आहे. 

लोकांनी या काय माचे संपूण िनयोजन करावे हणून रा ीय रोजगार हमी योजनेची सव कामे 

ठरव याचा अिधकार ामसभेला दे यात आलेला आहे. ामसभेने कोण या कुटंुबांना के हा काम हवे, हे पाहून 

याच माणे कामांची आखणी करायची आहे. ा कामात भूसंधारणाची, जलसंधारणाची, वनसंर ण व 

वनसंगोपनाची कामे अ माने यावयाची आहेत. ह  कामे आ दवासीं या तसेच इतरह  काह  आिथक या 

दुबल कुटंुबां या खाजगी जिमनीवरह  घेता येतील. दर वष  डसबरपयत ामसभेने अशी योजना बनवावी व जर 

काय ा या चौकट त ह  कामे बसत असतील तर ती मा य झालीच पा हजेत असा आ ह आहे. यातील कमान 

िन मी, व इ छा अस यास सव या सव, कामे ामपंचायतींनी करावयाची आहेत. या सग यात खाजगी 

ठेकेदाराना कोणतेह  काम दे यास पूण बंद  आहे. आ दवासी वशासन आ ण आ दवासी आ ण पारंप रक 

वनिनवािसयांचे वनावर ल ह क या दोन काय ांतून आता थािनक जनतेला वनसंप ीवर भ कम ह क िमळाले 

आहेत. ा कांबरोबरच यां यावर ा संप ीचा शहाणपण,े टकाऊ प तीने वापर कर याची जबाबदार ह  आहे. 

जोड ला रा ीय रोजगार हमी काय मातून िनसगसंप ीचे संर ण, संगोपन, पुन जीवन कर याची चांगली संधी 

िनमाण झाली आहे. वनािधकार काय ातून अिधकार आ ण उ ेजन िमळा यावर थािनक लोक िन तच 

आप या आवड या नाना वध वन पतींना, ा यांना संर ण देतील, यांचे पुन जीवन करतील.  

आज थािनक लोकां या हातून िनसग यव थत राखला, जोपासला जातो आहे, असे अपवादानेच 

दसते. इं जी अंमलापासून लोकांचे िनसग संप ीवरचे सव ह क हरावून घेतले गेले आ ण ह  संप ी थम 

परक यांसाठ  आ ण नंतर आप या उ ोगधं ांसाठ , नागर  गरजांसाठ  वापरली गेली. लोकांना दरवष  शेकडो 

पयां या लोण या या कै या पुरवणार  आं यांची झाडे लायवुड या िगर यांना प नास- साठ पयात उपल ध 

क न दे यात आली. अशा उरफा या यव थेत लोकांची िनसग जप याची वृ ी ीण झाली. 

सुदैवाने ह  प र थती बदलते आहे. संयु  वन यव थापन, आ दवासी वयंशासन, पकांचे वाण आ ण 
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शेतक यांचे अिधकार, जैव व वधता आ ण आता  आ दवासी आ ण पारंप रक वनिनवािसयांचे वनावर ल ह क 

अशा वेगवेग या काय ांतून थािनक जनतेला िनसगसंप ीवर भ कम ह क िमळाले आहेत. ा कांबरोबरच 

यां यावर ा संप ीचा शहाणपण,े टकाऊ प तीने वापर कर याची जबाबदार ह  आहे. जोड ला रा ीय रोजगार 

हमी काय मातून िनसगसंप ीचे संर ण, संगोपन, पुन जीवन कर याची चांगली संधी िनमाण झाली आहे. या 

सव काय ांचा एका मक वचार क न य  के यास एक भर व, एकसंध काम श य होईल.  

ा संदभात गडिचरोली ज ातील मढा (लेखा) गावात एक खूप चांगला अनुभव आला. मढा(लेखा) 

प रसरातील धीवर आ ण ग ड या दोन समाजांचा कठाणी नद  व नद तील जलचरांशी िनकटचा संबंध आहे. 

धीवराची उपजी वका मासेमार  व माशां या व वर अवलंबून आहे; ग डांची शेती व वनोपजावर. ग ड मासे 

पकडतात मजा हणून व वत: खा यासाठ . दोनह  समाजातील लोकांना नद या वाहांची, भोव यांची, डोहांची, 

बारका याने मा हती आहे. ित यात या जलचरां या स : थतीची व यां यात होत असणा या बदलांची जाणीव 

आहे. या गावातील लोकां या वयं फूत ने जैव व वधता न दणी र ज टर बनव या या अ यासात दोनह  

समाजांचा स य भाग होत. यांचे ान न दव यात आले. याबरोबरच द डशे वेळा िमळून द ड हजार मासे 

पकड यात आले, यांची न द क न जवंत परत सोडव यात आले. 

या अ यासातून कठाणी कशी घडवली जात आहे याचे एक उ ोधक िच  पुढे आले. शेतीसाठ  पाणी 

पुरव यामुळे नद चा ओघ कमी होत आहे अशी प रिचत मा हती तर िमळालीच, पण काह  नवे वषयह  पुढे आले. 

उदाहरणाथ, दर वष  जंगल जळून जी राख नद त वाहून येते, ितचे प रणाम. अ यासात ३२ जातींचे मासे पकडले 

गेले. काह  मो या माणात, काह  अगद  वरळा. यां या सापे  माणाव न नद त एकूण ६४ जातीचे मासे 

असावेत असा अंदाज िनघतो. धीवरां या मा हती माणे नद त ६३ जातीचे मासे आहेत, ग डां या मा हती माणे ४३ 

जातींचे. हणज ेधीवरांना माशांची प रपूण क पना असावी. यां या मा हतीनुसार गे या काह  वषात कठाणीतून 

माशां या ५ जाती न  झा या आहेत, १६ जातींचे माण अतोनात व १० चे थोडे कमी झाले आहेत. 

टला पयासार या ३ आ मक परक य जाती न याने दसू लाग या आहेत. 

जैव व वधता द तावेज अ यासाचे मुख उ  थािनक लोकांनी प रसराची सु यव था लाव याची 
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योजना आखावी हे होते. मढा(लेखा) या लोकांनी या दशेने चांगली पावले उचलली आहेत. नद चे, जलचरांचे 

संर ण कर या या, आजह  टकून असले या यां या काह  परंपरा आहेत. यातील मु य हणज े कठाणी 

नद त या तीनह  खोल डोहांना प व  मानून यांचे पूण संर ण करणे. ा डोहांत माशांची वीण मो या माणात 

होते, आ ण आकाराने मोठे मासे िनवारा शोधतात. पण तर ह  कठाणी या माशांचे काह  ठ क नाह  असे लोकांना 

जाणवले. या जा णवेतून यांनी कठाणीत वष योगाला संपूण बंद  घातली. ह  बंद  केवळ मढा(लेखा)तच नाह , 

तर आसपास या ३२ गावां या ग ड इला यात इलाखा पंचायतीत सवानुमते ठराव क न गेली ६ वष यश वीर या 

अमलात आणली आहे. या काळात हा कायदा मोडणारे दोन लोक पकडलेह  गेले, पण यांनी बनत ार इलाखा 

पंचायतीने सांिगतलेला दंड भरला. एकूण िनयम समाधानकारकर या पाळला जातो आहे असा लोकांना भरवसा 

आहे. 

अखेर प रसर सु थतीत राखून खरा लाभ होतो थािनक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन कर याची 

खर  कुवत असते थािनक लोकांपाशी. थािनक प रसराब ल यव थापनाला आव यक अशी बारका याची 

मा हती पण असते थािनक लोकांपाशीच. ा लोकांबरोबर काम क न यांचे जीवन- मान सुधारतानाच िनसग 

संप ीचे जतन, पुनिनमाण कर याची एक पवणी आज आप यापुढे आहे. ते हा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा 

आगर्ह आहे क :  

 2002 या जैव व वधता काय ानुसार सव थािनक वरा य सं थांत थािनक िनसगसंसाधनां या 
वापराचे िनयमन करणे व सं हण शु क आकारणे ाचे अिधकार घ टपण े दले या जैव व वधता 
यव थापन सिम या था पत के या जा या. 

 ादेिशक वकास योजनांची या ी वाढवून यांम ये पयावरण संबंिधत वषयांना समा व  केले जावे व 

अशा िनयोजनात जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी करणे स चे असावे. 

 जैव व वधता यव थापन सिम यांना दूषणाची देखरेख कर यात मह वाची भूिमका ावी 
 पयावरणसंबंिधत मंजुर  दे या या येत पुढ ल मूलभूत सुधारणा करा यात: [क] पयावरणावर ल 

आघातांचे पर ण कर याची जबाबदार  क पा या ायोजकांकडून बदागी िमळ यावर अवलंबून 

नसणा या त  सं थेकडे दली जावी [ख] पयावरणावर ल आघातांचे पर ण कर याम ये थािनक 

जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी करणे स चे असावे [ग] जनसुनावणी या वेळ  पुढे 

आलेली सव मा हती व मांडले या सव सूचना वचारात घेणे स चे असावे [घ] पाच वषासार या काह  

िनयिमत कालावधीनंतर पु हा एकदा पयावरणसंबंिधत मंजुर  घेणे स चे असावे [च] पयावरणसंबंिधत 
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मंजुर  देताना घातले या अट ंचे पालन होत आहे अशी खा ी क न घे याम ये जैव व वधता यव थापन 

सिम यांना सहभागी करणे स चे असावे  [छ] सु या सु या प तीने नाह  तर कोण याह  एका 
देशातील वेगवेग या क पांतून व इतर ह त ेपांतून होणा या पयावरणावर ल आघातांचे पर ण 

साक याने करणे स चे असावे.  

 पकां या संर त जाती आ ण शेतक यां या अिधकारांचे संर ण काय ानुसार गावरान वाणांची 
न दणी  कर यासाठ  लोकांचे जैव व वधता न दणी र ज टरमधील मा हती हा मह वाचा आधार मानावा.  

 2006 पासून रा ीय जैव व वधता ािधकरणाकडे एक भारतीय जैव व वधता मा हती णाली िनमाण 

कर याची योजना तयार आहे, यावर कारवाई सु  करावी.  
 

कृ षवै व य  

जैव व वधते या आणखी एका पैलू या संदभात “ पकां या संर त जाती आ ण शेतक यां या 

अिधकारांचे संर ण कायदा“ असा एक कायदा अमंलात आला आहे. ा काय ानुसार आधुिनक संशोधन क े व 

खाजगी कंप यांनी िनमाण केले या बया यां याच जोड ने वेगवेग या पकां या, फळझाडां या, फुलझाडां या 

पारंपा रक जातींनाह  जसे -बासमती तांदुळ, मालदांड  वार  अथवा मेहसाणी बोरे- संर ण दे यात येईल. या 

पारंपा रक जातींचीह  न द होईल. या टकवून धरणा या र क शेतक यांना खास अनुदान दे यात येईल, एवढेच 

न हे तर अशा गावरान वाणांतील जनुक य संसाधने वाप न नवे सुधा रत वाण वकिसत के यास यां या यापार  

लाभातील उिचत ह सा गावरान वाण टकवणा या शेतक यांनाह  रॉय ट या व पात िमळेल. ा काय ा या 

संदभातील द तऐवज बनव यात जैव व वधता काय ा या थािनक यव थापन सिम या मह वाची भूिमका 

बजावतील. ते हा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  

 2001 या पकां या वाणांचे संर ण व शेतक यांचे अिधकार काय ानुसार परंपा रक वाणांची न दणी 
केली जावी व अशा वाणांचे लागवड खाली जतन कर यासाठ  पंचायतींना अनुदान दले जावे 

 पकां या संर त जाती आ ण शेतक यां या अिधकारांचे संर ण काय ानुसार गावरान वाणांची 
न दणी  कर यासाठ  लोकांचे जैव व वधता न दणी र ज टरमधील मा हती हा मह वाचा आधार मानावा.  
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6) लोकशाह चे स ः व प  

लोकशाह  वके करण 

वातं यपूव कालात देशाचे वािम व परक यांकडे होते. ते हा लोकां या पदरात जे काह  पडायचे ते मा 

बाप सरकार या कृपाछ ातून. लोकांना काह ह  अिधकार न हते. आज वतं  भारताची घटना आप याला बजावते 

क  भारताचे वािम व एका य कडे नाह , एका कुळाकडे नाह , एका जातीकडे नाह . या देशातील सव नाग रकांत 

ते समा व  आहे. लोक अगर जा ह  राजा आहे. आप या घटनेनुसार जनतेची स ा पूण व अखेरची आहे. ह  स ा 

वापरणारे सरकार लोकशाह  व पाचे, हणज ेलोक यांना िनवडून देतील यांचे. यांनी लोकांचे मुनीम हणून 

कारभार चालवायचा. भारताचा नाग रक हाच या देशाचा मािलक आहे याची मालक ची त ीम एक भािगले 

लोकसं या; पण ती गो  वािम वाची िनदशक आहे. क तुर ची मोठ  गोळ  क तुर , पण यातील एक कण 

क तुर  नाह , असे कोणी हण ूशकत नाह . भारतभूमी या समाईक मालक चा ह कदार येक भारतीय नाग रक 

पण मालकच असतो आ ण मालक  ह कांचा उपभोग घे याचा याचा ह क असतो. या या ह काची पायम ली 

होणार नाह  अशी शासन यव था असली पा हजे. आता लोकांना जे काय हवे आहे, ते सरकार या कृपाछ ातून 

नाह , तर लोकांनी िनणय येत अथपूण र या सहभागी होऊन ह काने िमळवले पा हजे. अथात ् हे काह  

अचानक होण ेनाह . आरंभी था पत झाले या व आजह  बहुतांश कायरत असले या ाितिनिधक लोकशाह त 

िनवडून आलेले नेते व यां या हाताखाली काम करणारे बाबू हे आ ह च नवे मा बाप सरकार आहोत, लोकांना जे 

काय िमळणार ते केवळ आम याच कृपा छ ाखाली अशा अिभिनवेशात शासनाचा गाडा हकताहेत. 

पण लोकशाह  जवंत आहे, आ ण भारतीय सं वधान लविचक आहे. कालानु प प र थती बदलते ते हा 

घटने या मूळ उ ांशी सुसंगत असे बदल कर यास सं वधानात पूण वाव आहे. वातं यो र कालात भारतात 

आ ण सा या जगात चंड बदल झाले. एकूण दळण वळण आ ण संपका या सु वधा खूप वाढ या. िश णात 

गती झाली. जोड ला जगातह  उप ह, संगणक, अंतजाल ांतील तां क गतीमुळे लोक जवळ आले. जगभर 

आ ण भारतातह  लोकांना मा हती ह क िमळाले. जगातील अनेक देशांत जस जशी लोकशाह  बळकट झाली, तस 
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तशी केवळ ाितिनिधक नाह  तर य  लोकशाह या दशेने झपा याने वाटचाल सु  झाली. कॅिलफोिनयात 

साव क मतदानात केवळ ितिनधीच िनवडून ायचे नाह त, तर कायदेह  मंजूर केले जाऊ शकतात अशी था 

चिलत झाली. इटलीम ये सावमतात 80 ट के लोकांनी अणुश  नको असे बजावले व ते अंमलात आले. 

व झलडम ये थािनक शासना या पातळ वर दर तीन म ह यांनी साव क मतदान होऊन मह वाचे िनणय 

घेऊ जाऊ लागले. भारतातह  लोकशाह  वके करणाला गती िमळून 1991 या 73 या व 74 या 

घटनादु तीनुसार पंचायत रा य सं था व नगर पािलका, महानगर पािलकांना शासनात अिधकािधक मह वाची 

भूिमका दे यात आली. आ दवासी वशासन अथवा Extension of Panchayat Raj to Scheduled Areas 

(PESA) ा 1995 या काय ानुसार य  लोकशाह या दशेने आणखी मह वाची पावले उचलली जाऊन थेट 

ाम सभांना मह वाचे अिधकार दे यात आले. 2002 मधील जैव व वधता काय ानुसार थािनक पातळ वर 

नाग रकां या जैव व वधता सिम या थापन ायला लाग या. 2006 या वनािधकार काय ानुसार ाम सभांना 

वन यव थापन- संर णात मह वाचे थान दले गेले. आता वकास काय मांची सव आखणी लोकसहभागानेच, 

लोकानुमतीनेच हावयास पा हजे. 

पण ह  लोकांबरोबर स ेतली भािगदार  यां या हातात स ा एकवटली आहे यांना नको आहे. हणून 

स ेचे वके करण धीमेपण,े खूप ठेचा खात चालू आहे. यात या यात केरळात बर च गती झाली आहे, आ ण 

ितथ या लािचमडा नावा या पाल काड ज ातील ाम पंचायतीने फार मह वाचे मु े च हा यावर आणले 

आहेत. वकासाचे अनेक पैलू आहेत: भौितक संसाधनांची वाढ- घट, आरो य, िश ण, उपजी वका-अथाजन, आ ण 

आ मस मान – ा समाजात, अथ यव थेत, रा य यव थेत आप याला काह  तर  अथपूण थान आहे ह  

भावना. ातील भौितक संसाधनांचे तीन पैलू आहेत: िनसगद  संसाधने (शु  हवा, न ा, भूजल, मासे, अर ये, 

खिनज ेइ या द), िनसगाधा रत मानविनिमत संसाधने (शेती, बागायत, वनशेती, पशुपालन, म यशेती इ या द) 

आ ण यं ाधा रत मानविनिमत संसाधने (खाणी, र ते, धरणे, ऊजा क प, इमारती, कारखाने, मोटार , संगणक 

इ या द). जर  वकासाची या या णभर केवळ भौितक संसाधनां या भांडारापुरती सीिमत ठेवली तर  स चा 

वकास दर हा िनसगद  संसाधने, िनसगाधा रत मानविनिमत संसाधने आ ण यं ाधा रत मानविनिमत संसाधने 
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ा ती ह ं या एकूण सा यांत काय भर कंवा घट पडते आहे हे पाहून ठरवायला पा हजे. पण आज जे आकडे दले 

जातात ते िन वळ यं ाधा रत मानविनिमत संसाधनां या आधारावर; िनसगद  संसाधने पूणपण े आ ण 

िनसगाधा रत मानविनिमत संसाधने ब याच अंशी बाजूला ठेवून. मग िच  रंगवले जाते क  चीन व भारत फार 

झपा याने आठ – नऊ - दहा ट यांनी आिथक गती करत आहेत. पण ह  ट केवार  ामक आहे. जर भारतात, 

चीनम ये िनसगद  संसाधने आ ण िनसगाधा रत मानविनिमत संसाधने यं ाधा रत मानविनिमत संसाधनां या 

वाढ या वेगाहूनह  जा त वेगाने घटत असतील तर सारासार वचार करता या देशांची उ नती न हे, तर अवनतीच 

होत आहे असा िन कष िनघेल.  

तर मग वा तवात काय घडत आहे? िनसगद  संसाधनाची भरपूर घट होत आहे हे उघड  आहे. कती 

याब ल कधीह  धड मा हती संकिलत केली  गेलेली नाह , यामुळे सं या मक मांडणी क न ा घट चा वेग 

सांगता येत नाह , याची 8% आिथक वकासदराशी सांगड घालून खरोखरच एकूण सव भौितक संसाधनां या 

संचयाची वृ  होते आहे का घट हे खा ीने सांगवत नाह . ा ीने एकच काळजीपूवक अ यास झाला आहे; तो 

हणज े केरळातील पाल काड ज ातील लािचमडा ा ाम पंचायी या व कोका कोला कंपनी या वादा या 

संदभात. कोका कोला उ माने येथील भूजल अतोनात वाप न संपवत आणले आहे हणून लािचमडा ाम 

पंचायीने रेटा लावून ाचा हशेब करायला भाग पाडले. एका चौदा सद य त  सिमतीने ाची कंमत 2 अ ज 

पयांवर जाते असा हशेब केला व कोका कोला कंपनीने एवढ  भरपाई दलीच पा हज ेअसा खास कायदा केरळ 

वधान सभेने एकमताने मंजूरह  केला. पण ा काय ावर रा पतींची सह  होत नाह , आ ण कंपनीने अजून 

जुमानलेलेले नाह . अशा जाग क पंचायती देशभर ह यात; असे काळजीपूवक अ यास सगळ कडेच हायला 

पा हजेत. 

आज पु या या नाग रकांची जबर इ छा आहे क  शहरात या टेक या िनसगासठ  जपून ठेवा या. यांवर 

बांधकाम क  नये. ासाठ  हजारो नाग रकांनी एक दलाने आ ह धरला आहे. नगरपािलकेने सव प ां या 

अनुमतीने ठराव मंजूर केले आहेत. शासनानेच नेमले या एका त  सिमतीनेह  ह  मागणी उचलून धरली आहे.  

पण रा य शासनाची मनमानी चालूच आहे. सग या देशा माण े र ािगर -िसंधुदुग ज ांतह  वकासा या 
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िनयोजनात लोकां या इ छांना काह ह  कंमत दली जात नाह . र ािगर  तालुका पंचायत सिमतीबरोबरच अनेक 

ामपंचायती आ ण पंचायत सिमती यां या पयावरणीय ठरावांकडे रा य सरकारने पूणपण ेदुल  केले आहे. लोक 

सू म आ ण अितसू म जल व ुत क पांपासून होणा या ऊजािनिमतीब ल, तसेच सावंत सिमती ता वत 

मासेमार  बंदरांब ल उ सुक आहेत. परंतु याकडे पूणपण ेदुल  क न औ णक आ ण अण-ु व ुतिनिमती, तसेच 

अशा लोकांना नको असले या क पांसाठ  बंदर उभारणी याच गो ींवर भर दला जात आहे.  

 ते हा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  

 पंचायत रा य सं था व नगरपािलकांना पयावरण वषयक िनयोजनाम ये मानाची भूिमका दली गेली 
पा हजे 

 ज हािनहाय ादेिशक वकास योजनांची या ी वाढवून यांम ये पयावरण संबंिधत वषयांना समा व  

केले जावे व अशा िनयोजनात जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी करणे स चे असावे 
 

आ दवासी वयंशासन 

1991 या 73 या व 74 या घटनादु तीनंतर १९९६ साली आला पेसा- आ दवासी वयंशासन कायदा. 

या काय ानुसार पाच या अनुसूिचत े ात - हणज ेस ा या मुलुखातील नंदुरबार, धुळे, ठाण ेअशा अनेक 

ज ांत -अनुसूिचत े ांतील ामपंचायतींना गौण वनोपजावर, तसेच सरपण व चराईवर पूण ह क िमळाला. 

पण लागलीचच बांबू आ ण तद ूया सवािधक मह वा या वनोपजांना गौण वनोपजां या याद तून वगळ यात आले. 

िशवाय गौण वनोपजावर मू यवधक या कर यास, बाजारपेठेस पाठव यास, वक यास वाव िमळत गेला 

नाह . काह  य  सु  हो या या आधीच, ामपंचायतींना व ासात न घेता, या गौण वनोपज हाताळ यास 

अ म आहेत असा शासक य िनणय घेऊन गौण वनोपजांचा म ा आ दवासी वकास महामंडळास दला. हणज े

मालकाला न पुसता, वचारता याची मालम ा एजंटा या ता यात देऊन टाकली! िशवाय पाडा, वाड  पातळ वर या 

ामसभांना ा काय ा या अंमलबजावणीत िमळायला हवी तशी उिचत भूिमका िमळाली नाह . या सग यामुळे 

लोक वंिचतच रा हले. आता खरे तर वनािधकार काय ानुसार ा अडचणी दूर हायला पा हजेत, परंतु या 

दशेनेह  फार मया दत गती झालेली आहे. 
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ते हा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  

 आ दवासी वयंशासन काय ाची अंमलबजावणी काटेकोरपण ेव सचोट ने केली जावी 
 

वनािधकार कायदा  

अनुसूिचत जनजाती व इतर पारंप रक वनिनवासी (वनांवर ल अिधकारांना मा यता) वधेयक २००६ ा 

काय ा माण ेसव आ दवासी समाजांना व वन देशात ७५ वष कंवा अिधक काळापासून व ती असणा या इतर 

सव समाजांना जमीन कस याचे वैय क व सामू हक वनसंप ीचे यव थापन व िचर थायी वापर कर याचे 

सामुदाियक ह क  दे यात आले आहेत. संपूण प म घाट देशात १९३१ या पूव पासूनह  यांची व ती आहे असे 

अनेक पारंप रक वनिनवासी आहेत, ते हा हा कायदा ा सव देशा या ीने फार मह वाचा आहे. काय ाने 

अिधकार दान केले या सामू हक वनसंप ीत राखीव जंगल, अभयार य कंवा रा ीय उ ानातील देशाचाह  

समावेश होऊ शकतो. ते हा थािनक जैव व वधता सिम यांचे अिधकार े  हे सामू हक वनसंप ीवर चालेल हे 

उघड आहे. अशा रतीने या दोनह  काय ांचा आ ण आ दवासी वयंशासन काय ातील तरतुद ंचा यव थत वापर 

के यास इं जां या काळातील काय ा या गुलामिगर तून भारतातील वनिनवासी आता मु  होऊ शकतील व 

थमच वातं याचा उपभोग घेऊ शकतील.  

दुदवाने पयावरणाचे संर ण कर याचे सारे कायदे, लोकांना शासनात सहभागी कर याचे मा हती ह क 

कायदा हा मह वाचा अपवाद वगळता सगळे कायदे खंुट ला टांगले गेले आहेत. ामागची कारण ेउघड आहेत: 

लोकांना जतके जा त अिधकार दले जातील, ितत या माणात ाचाराला, लोकांना काय ाचे उ लंघन 

करायला उ ेजन देऊन, कंवा अनेकदा भाग पाडून, यां यावर कारवाई न कर याब ल केले या पळवणुक ला 

आळा बसेल ना! असा चंड ाचार चालतो हे सवाना मा हती आहे, तर  या ब ल प तशीर अ यास कोठेच 

उपल ध नाह . ते हा महारा ात या दोन आ दवासी ज ात- नंदुरबार व गडिचरोली- काह  ाम थां या मी 

मुलाखती घेत या. यां या सांग या माणे रोख पैसे, दा , क ब या व बगार  काम, उदा. सरपण गोळा क न 

पुरवण,े या व पात जंगलांवर अवलंबून असणा या येक प रवाराकडून िनदान १५०० ते ३००० पये दर वष  
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सहज वसूल कर यात येतात. देशाची सुमारे दहा ट के जनता, हणज े २ कोट  कुटंुबे- वनभूमीवर अवलंबून 

असावी. जर यां याकडून ितवष  दर कुटंुबामाग ेसरासर  कमान १००० पये उकळले जात असतील तर ह  एक 

वीस अ ज पयांची का या पैशाची अथ यव था आहे. ा या जोड ला कदािचत ् ाहून मोठ  आणखी एक 

अथ यव था आहे ती हणज े बिल ांना- उदारणाथ, कागद िगर या चालकांना वन संप ी लुटू देऊन, कंवा 

बांधकाम यवसाियकांना अित मण क  देऊन लाच खाणे. ह  सगळ  गैर यव था िनदान द डशे वष जलेली 

आहे. ह च आज वनािधकार काय ा या अंमलबजावणीला सु ं ग लावत आहे. 

ते हा आज खर  गरज आहे, आपण पा रत केलेले सव पयावरणाचे संर ण कर याचे आ ण लोकांना 

शासनात सहभागी कर याचे सगळे कायदे जार  कर याची. हे झा यास खूप चांग या दशेने आपण वाटचाल क  

शकू. आम या अहवालाचा मु य रोख हे झाले पा हजे अशा िशफारसी कर यावरच आहे.  

अथातच् पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  

 वनािधकार काय ाची अंमलबजावणी काटेकोरपण ेव सचोट ने केला जावी 
 

थलकालानु प िनयोजन  

आज लोकशाह  णालीना ठुका न नेते, बाबू व धनदांडग ेहातिमळवणी क न लोकांवर वकास काय म 

लादत आहेत; जोड ला अशाच संगनमतातून िनसगसंर णाचे काय मह  लोकांवर लादले जात आहेत. ासाठ  

अनेक कायदे, िनयमह  वाटेल तसे मोडले जात आहेत. ा दोन गो ींना आळा घालता आ यास, खर  खुर  

लोकशाह  ळवता आ यास व कायदा – सु यव थेची राजवट जिमनीवर उतर यास आज प म घाटाची जी 

िन कारण नासाड  सु  आहे, लोकां या पोटावर जो पाय दला जात आहे, व जे अ याय केले जात आहेत, याचे 

िनराकरण होऊन आिथक, सामा जक वकास व िनसगर ण ांत जो अनाठायी वरोधाभास दसत आहे तो 

ना हसा होईल.  ा दशेने गितपथावर पावले उचलायची असतील तर संवेदनशील प रसर े ांची आखणी व 

यव थापन कसे केले जावे ाबाबतचे बारका याचे, तपशीलवार िनयोजन सरसकट, ताठर धाटणीवर के कृत 

प तीने करणे थांबवायला हवे. अशा यव थापनाबाबत ामसभांचा, मोह ला सभांचा, ामपंचायतींचा, पंचायत 
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सिम यांचा, ज हा प रषदांचा, नगरपािलकांचा स ला घेणे कंबहुना 73 या व 74 या घटना दु या नीट 

अंमलात आणून यांनाच मुख भूिमका देण े हेच उिचत आहे. येक ठकाणी थािनक प र थतीचा वचार 

क न मगच अितशय, म यम व कमी पातळ चे संवेदनशील प रसर े  ठरवले जावे, व तेथील िनबध, उप म 

ठरवले जावे.  

आज लोकांना आपण अशा िनयोजनात सहभागी होऊ शकू, कंबहुना पुढाकार घेऊ शकू अशी क पना 

साह जकच सुचत नाह . परंतु आ ह  पश ्   िचम घाट प रसर त  गटा या वतीने या ामसभांना आप या 

सरह त संवेदनशील प रसर े  असावे असे वटते, यांनी आपणहून अशा े ा या यव थापनात काय काय केले 

जावे, केले जाऊ नये हे सुचवावे असे आवाहन केले.  याला उ म ितसाद िमळून अनेक ाम सभांनी 

आप याकडून चांग या सूचना पाठव या. नमु यादाखल तळकट ामसभा, तालुका दोडामाग, ज हा िसंधुदुग, 

ांनी सुच वले: “आम या प रसरात खाणींवर बंद  असावी. सव वा यांम ये वषभर वाहणारे ओढे आहेत, पण 

उ हा यात बागायतीला पा याची टंचाई भासते. ते हा नीट योजना आखून बांध व छोट  धरण ेबांधावीत. तसेच ा 

जल ोतांवर सू म जल व ुत ् क प बांधावेत. जेथे भरपूर पाणी उपल ध नाह , तेथे वनशेती करता येईल. ासाठ  

िश ण व चांगली मा हती पुरवली जावी. वसहा य बचत गटां या मा यमातून नस या वकिसत करा यात. 

तळकट अितशय िनसग र य मुलूख आहे, येथे थािनक लोकां या सहभागाने िनसगाधा रत पयटन वकिसत 

करावे. आ हाला व य जीवंब ल ेम आहे, पण यांचा उप व कसा टाळला जाईल ाची कळजीपूवक योजना 

आखावी.”  

अथातच् पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा आ ह आहे क :  संपूण पश ्   िचम घाट देशात 73 या व 

74 या घटनेदु तीनुसार रचलेली जी वके कृत पंचायत रा य – नगरपािलका शासन यव था अंमलात येत 

आहे, ती तातड ने बळकट क न, ित यात ाम सभा व मोह ला सभांना वशेष भूिमका देऊन वकासाची व िनसग 

संर णाची सव आखणी पायाकडून कळसाकडे अशा प तीने कर यात यावी.  
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7) वेगवेग या े ांसाठ  मागदशक सू  े 

व वध ह त ेपांचे िनयमन 

आज वेगवेगळे वकास काय म, तसेच िनसग संर णाचे काय म एका साचेबंद आ ण अनेक या 

चुक या प तीने राबवले जातात. यांचा मुख उ ेश सावजिनक मालम ेचा आ ण िनधीचा अप यय व अपहार व 

जोड ला मूठभर स ाधा यांचा व धिनकांचा लाभ एवढाच असावा असे वाटते. मो या मो या देशी व वदेशी 

उ ोजकांची, यापा यांची आिथक गुंतवणूक सतत वाढवत राहण ेएवढा एक कलमी काय म हाती घेऊन सगळ  

रा य सरकारे व के  शासन झटताहेत असे िच  आहे. आता सवच आिथक गुंतवणूक नेहमीच देशा या, 

समाजा या, अथ यव थे या ीने हतकारक असेलच असे नाह . ाचा साधक बाधक वचार हावयासच पा हज,े 

आ ण मग तारत य वाप न िनवडक गुंतवणूक ंना ो साहन दले पा हजे. हे तारत य वापरताना पयावरणाची 

अ वीकारणीय अशी मोठ  हानी टाळली पा हजे, आ ण ाकडे ल  वेधण े हे पयावरण मं ालयाचे कत य आहे. 

ाच स हेतूने के  पयावरण व वन मं ालयाने पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाची थापना केली होती. परंतु, 

आ ह  अहवाल सादर करताच आम या व वध े ांबाबत या सूचना आिथक गुंतवणूक या आड येतील असे 

कारण देत शासनाने हा अहवाल दडपून ठेवला. तो खुला केलाच पा हजे असा आदेश देताना के य मा हती 

आयु ांनी खालील ट पणी केली:  

“आज पयावरणाचे संवधन आ ण यव थापन हे सवच रा ांपुढ ल मह वाचे आ हान आहे. इतर 

रा ां माणेच भारतह  आिथक वकासाची गती वाढव याचा आटोकाट य  करत आहे. परंतु असा आिथक वकास 

करताना पयावरण आ ण नैसिगक संसाधनांना आ यंितक बाधा येऊ देण ेअयो य आहे हेह  मा य झाले आहे. 

अथातच शा त अशा आिथक वकासाची कास धरण ेआव यक आहे. प रसरात बेछूट ढवळाढवळ करत रा ह यास 

पृ वीतलावर ल जीवनाला धोका संभावतो आ ण िन कारण घाई के यास पुढ ल प यांवर दु प रणाम होऊ शकतो 

ाची आ हास पूण जाणीव आहे. 

प म घाट भौगोिलक आ ण प रसर या अ यंत मह वाचा प रसर आहे हे आंतररा ीय पातळ वर 
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मा य झाले आहे. इथ या अनेक जीवजाती भय त अस यामुळे हा जैव व वधतेचा मह वपूण  ठेवा मानलेला 

आहे.  

आिथक उलाढालींची गती पयावरणाब ल या जा णवेतून थोड ह  कमी होणे हे अिन  आहे असे पयावरण 

व वन मं ालय सुचवीत आहे. जर एखा ा आिथक उलाढालीतून पयावरणाची अतोनात हानी होत असेल तर अशी 

ढवळाढवळ थांबवण,े अथवा ती कमी हािनकारक र या अमलात आणता येई तोवर  पुढे ढकलणे हेच यो य आहे. 

असे झा यास एखादा क प पुरा कर यास व यातून आिथक फायदा क न घे यास थोडा उशीर होईल एवढेच. 

नैसिगक संसाधने तशीच िश लक राहतील आ ण आिथक फायदा आज या ऐवजी उ ा होईल. पण भ व यात 

आिथक फायदा न क च होऊ शकेल. ा संसाधनांचे शोषण तातड ने आजच कर याची यांची इ छा आहे यांचा 

कदािचत तोटा होईल. परंतु ातून रा ाचा काह ह   तोटा होणार नाह . उलट जर संभा य दु प रणामांचा 

कळजीपूवक वचार न करता आिथक उलाढाल चालू दली तर यामुळे कधीह  भ न काढण ेश य नाह  असा 

पयावरणाचा व वंस होऊन मोलाची संसाधने न  होतील.  

पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा अहवाल जाह र के याने या अहवालातील मा हती या आधारावर 

नाग रक आपली मते बनवून शकतील. अशा मतांना शासनाने ग ठत केले या त  गटाने पुर वले या 

सु यव थत मा हतीचा आधार असेल.  लोकांचे पैसे खच क न बनवले या अहवालाचा असा वापर के यास 

नाग रकां यात सुजाणपणे चचा होऊ शकेल. अशा पारदशकतेने वाग यास पयावरण व वन मं ालय कचरते आहे, 

ते हा बहुतांश िनणय ाचार पोस यासाठ  घेतले जात असावेत असा लोकांचा समज होऊन अ व ास पसरेल. 

लोकशाह या आरो या या ीने हे धोकादायक आहे आ ण लोकांचा असा अ व ास दूर कर यासाठ  पारदशकतेने 

वागण े आव यक आहे. ातूनच लोकांचा शासनावर ल व ास वाढेल, नुकसान होईल तर ते केवळ ाचार 

करणा यांचे.” 

हेह  यानात यावे क  हा िनवाडा देणारे के य मा हती आयु  वतः एक एं जिनयर व यश वी 

उ ोजक होते. ते हा वेग वेग या पैलंूची, वकासा या पयायांची वर ल िनवा यात हट या माण े“नाग रकां यात 

सुजाणपणे चचा” घडवून आणावी हाच पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा एकमेव उदेश आहे. ते हा आज या 
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प तीने वकास काय म रेटले जात आहेत ती प ती खर च बहुजन हतकारक आहे कंवा कसे हे तावून सुलाखून 

पाह यास पश ्   िचम घाटा या िनवािसयांना वृ  कर या या ीने आ ह  काह  सू  े सुच वली आहेत; आ ह च 

शहाण,े ह  वीकारलीच पा हजेत अशा दुरा हातून नाह .  

थािनक जनतेला अथाजना या संधी 

पश ्   िचम घाटा या र हवाशां या ीने यांना अथाजनाचे चांगले माग खुले होत राहण ेहा ज हा यचा 

वषय आहे. बेरोजगार ची सम या आज भारतात सव च भेडसावत आहे. ाबाबत एक सरसकट वधान केले जाते 

क  आिथक गुंतवणूक झाली, काह  ना काह  क प आले, मग ते अितशय व वंसक का असोत, क  रोजगार 

िमळेल. पण ह  मांडणी पूणपण े ामक आहे हे रोजगाराब ल सवात व सनीय मा हती न दवणा या नॅशनल 

सॅ पल स हतून दसून येते. ा पाहणी या आक यांनुसार 1999-2004 या काळात सहा कोट  तीस ल  नवे 

रोजगार उपल ध झाले. तर 2004-09 या काळात जर  पाच कोट  नवे रोजगार िनमाण ावेत अशी अपे ा होती, 

तर  य ात केवळ दहा ल  नवे रोजगार उपल ध झाले. ा अलीकड या, आ ण भरधाव आिथक वकासा या 

कालावधीत रोजगार िनिमतीचे माण इतके चंड घटले कसे असे कोडे पडते. ाचे उ र आज न या तं ानामुळे 

न या नोकर्  या उपल ध हो याएवजी जुने रोजगारह  संपु ात येऊ शकतात ा वा तवात सापडते.  गो या या 

खाणीत एके काळ  शेकडो कामगार कुदळ ंनी खणत होते. आज रा सी अथ मू हर हजारो मजुरांचे काम एका 

चालका या मदतीने करतो. को यवधी पयांची गुंतवणूक क न स ा या धारेवर या पवन च या उ या 

राहताहेत, यांना सांभाळ यासाठ  हाता या बोटावर मोज याइतक  माणसे पुरतात. पु या या बजाज 

कारखा यात आज पूव या ित पट माणात कूटर बनव यासाठ  अध च कामगार फौज पुरेशी आहे. आता 

औ ोिगक े ात काय मता सतत वाढण,े मानवी ह त ेपाची गरज कमी कमी होत जाणे अिनवाय आहे. 

संगणक करणा व द, वंयचलना व द चळवळ  करणे हे फल द नाह , कारण यातून भारतीय उ म जागितक 

पधत कमकुवत पडतील. पंरतु ाचा अथ आप या वकास येत रोजगार िनिमतीकडे दुल  करावे असा 

िन तच नाह . उलट आज या न या युगात लोकांना काह  तर  समाधानकारक काम िमळालेच पा हज े ाकडे 
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काळजी पूवक ल  दलेच पा हजे. हणूनच पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाने अ ात ा आिथक वकासाला खुला 

वाव दला क  रोजगार उपल ध होतील हे फसवे समीकरण मानलेले नाह . नैसिगक संसाधने टकवूनच, यांचे 

संवधन क नच रोजगार िनमाण होतील, टकून राहतील ह  जा त ा  भूिमका वीका न मागदशक त वे 

मांदली आहेत. अथात ्    ती तावून- सुलाखून मगच वीकारावीत कंवा नाकारावीत हे ह  आ हाला मा य आहे.  

डो याला झापडे लावून चालवले या वकास येतून पुरेसे रोजगार िनमाण होत नाह त, हणून तर 

ामीण बेरोजगार वर तोडगा हणून महा मा गांधी ामीण रोजगार हमी योजना मो या माणावर राबवली जात 

आहे. पण नेहमी माणे मा बाप सरकार या कृपाछ ाखाली हा काय म ाचाराने कडला आहे व या 

रोजगारातून या प तीने नैसिगक संसाधनांचे संवधन हायला हवे या ीने कुचकामी ठरतो आहे. ाला काह  

आशादायक अपवाद आहेत, आ ण यातला एक आहे प म घाट देशात याच धुळे ज ातील लामकानी गाव. 

ा पज यछायेत या सातपु या या मुलखात या आठ हजार व ती या गावाचा हजार एकरांचा ड गर आज सुजल, 

सुफल, स य यामल आहे. गेली आठ वष इथ या लोकांनी एकजुट ने, वक ाने इथला िनसग, इथली जीवसृ ी 

जोपासली आहे. ाला सु वात झाली एका दुघटनेतून. २००० साली धु यात वै क य यवसाय करणा या डॉ टर 

धनंजय नेवाडकरांना मो या अपघातामुळे आप या मूळगावी येऊन तीन म ह याची स ची व ांती यायला 

लागली. यावेळ  लोकांशी बोलता बोलता यांना जाणवले क  ा ड गरा या गैर यव थेमुळे लोकांपुढे चा या या, 

आ ण वहर ंचे पाणी आट या या चंड सम या उ या आहेत. ज ने आपण ा यावर मात क  असे यांनी 

ठरवले. लोकांना जोडून उ या ड गरावर कु हाडबंद , चराईबंद  अंमलात आणली. यासाठ  संयु  वन यव थापन 

योजनेचा सु यव थत वापर क न घेतला. मग मा यापासून पाय यापयत पाणी अडवा, पाणी जरवाची कामे  

सु  केली. अशी कामे हे रोजगार हमीचे मु य उ च आहे. या कामांसाठ  ब कळ पैसाह  उपल ध आहे. पण 

डॉ टरसाहेबांना यारा अनुभव आला. लोक कामावर आले आ ण हणाले, सह  या, आता जातो. डॉ टर हणाले, 

अहो हे चर खणायचे, ा ताली बांधाया या, अशी सगळ  कामे आहेत ना? ाचा रोजगार िमळणार आहे. ह  नवी 

प त लोकां या अंगवळणी पडायला जरा वेळ लागला, कारण यांचा नारा होता: रोजगार हमी। काम कमी। अध 

आ ह । आ ण अध तु ह । ते अध पैसे पण खूप दरंगाईने यायचे. पण लोकांनी शेवट  काम करायचे मानले. 
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शासनानेह  सगळा रोजगार चुकता केला. अथात ्वेळेवर पैसे िमळणे महाकम कठ ण, ते हा डॉ टरांनी वतः या 

खशातून रोजी रोट ची यव था केली, व मग वळते क न घेतले. अशा र तीने संयु  वन यव थापनाचे, रोजगार 

हमीचे लोकांचे ह क नीट बजावले गेले, आ ण यातून आठ वषात लामकानी या ड गराचा कायापालट झाला. 

ा ीने िनसग संर ण व िनसग संवधनातून अथाजन कर या या वेगवेग या संभावनांचा जा त 

क पकतेने, डोळसपणे वचार केला पा हजे. ा पु तकेत इतर  वन वभागा या अवकृपाछ ाखाली वन संप ीची, 

व य जीवंची कशी ससेहोलपट चालू आहे ाची उदाहरण े दली आहेतच. पण देशात काह  ठकाणी लोक अजूनह  

वतःहून जंगले सांभाळत आहेत. ातील एक उ म उदाहरण उ राखंडातील वन पंचायती. द लीतील इ डयन 

टॅ ट टकल इ ट यूट या शा ांनी ांचा व आसपास या शासक य अंमलाखालील राखीव जंगलांचा 

काळजीपूवक तौलिनक अ यास केला. शासक य खा या या एक दशांश खचात वन पंचायतींनी राखीव जंगलांहून 

चांग या र तीने वन संर ण व संवधनाचे काम केले आहे असा यांचा प  िन कष आहे. िशवाय शासना या 

जुलुम जबरद तीतून असंतोष व हंसा उपटतात ते वेगळेच. ा संदभातली वीर पन ्    ा चंदन – ह ी त कराची 

कहाणी दुसर कडे दली आहेच. तो हातारा होऊन संपु ात आला, पण नंतर पश ्   िचम घाटावर ल अगुंबे- 

कु ेमुख या प रसरात आ दवासी- ामीण जनतेतील िचड चा गैरफायदा उठवत न लवा ांनी िशरकाव क न 

घेतला आहे. ते हा आज सरकार  खा यांवर जो पैशाचा चंड अप यय होतो तो रोखून ते पैसे जा त िनसग पोषक 

व लोक क याणकार  योजनांत गुंतव याकडे वळले पा हजे.  

हणून आपण आणखी क पकतेने प म घाट प रसरात िनसग संर ण व संवधनातून रोजगार 

िनिमती या श यतांचा वचार केला पा हज.े ा संदभात को टा रका व ऑ ेिलयातील काह  योजना वचाराह 

आहेत. को टा रका ा म य अमे रकेतील, प म घाटासार याच ड गराळ, वना छा दत देशात छो या 

भूधारकांना जंगल राखून ठेव यासाठ  नीट देखरेखीखाली िनसग संर ण सेवा शु क हणून वा षक अनुदान दले 

जाते. र ािगर - िसंधुदुग- गोवा ा प म घाटातील ज ांत अशा धत ची योजना वशेष समपक व 

प रणामकारक ठ  शकेल. ऑ ेिलयामधील दोन योजना वचाराह आहेत. एका योजने माण े शेतक यांना – 

मढपाळांना जिमनीतील से य अंश वाढव यासाठ  सुयो य मशागती या प ती अवलंब यासाठ  उ ेजन दले 
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जाते, व अशा त हेने शेत जिमनीचा पोत सुधार यावर याची चाचणी क न उ ेजनाथ वातावरण बदल 

करारना यानुसार काबन साठव यासाठ  जो िनधी आहे यातून मोबदलाह  दला जातो. पश ्   िचम घाटावर ल शेती 

– बागायतीसाठ  ह  योजना फार समपक आहे.  

ऑ ेिलयात एकेका शेतक याकडे अथवा मढपाळाकडे खूप खाजगी जमीन असते व या जिमनीवर 

मो या सं येने कांगा ं सारखे व य ाणी आढळतात. ते हा हे ाणी सांभाळ यासाठ  जमीन मालकांना मोबदला 

ावा अशी दुसर  योजना आहे. पण हा मोबदला पारदशकतेने व पैशाचा सवािधक प रणामकारक उपयोग होईल 

अशा र तीने ठरव यासाठ  जाह र िन वदा मागव यात येतात. ांचे व प मी पुढ ल पाच वष मा या मालक या 

जिमनीवर शंभर कांगा  सांभाळ याची हमी देतो, यासाठ  मला इत या इत या मोबद याची अपे ा आहे असे 

दावे हे असते. अशा सग या िन वदा तपासून सरकारकडे ा योजने अंतगत इतका िनधी उपल ध आहे, यातून 

सवात अिधक व य जीवंचे र ण हा िनधी ा ा जमीन मालकांना द यास होईल असा सरळ हशेब क न 

वापरला जातो.  

भारतातह  एक नमुनेदार िनसग संर ण सेवा शु क योजना राबवणे फार शहाणपणाचे ठरेल. 

जैव व वधता यव थापन सिम यांना आिथक यवहार कर याचे, सं हण शु क आकार याचे, अनुदाने 

वीकार याचे मह वाचे अिधकार िमळाले आहेत. यांचा िनसग संर ण सेवा शु का या पात ाम समाजांना 

उप नाचे साधन उपल ध क न दे या या योजना आखून एका न या, गितपर दशेने चांगला उपयोग क न घेता 

येईल. जैव व वधता यव थापन सिम यांना थािनक जैव व वधतेची मा हती “लोकांचे जैव व वधता न दणी 

र ज टर” या व पात दर वष  िनयिमतपण ेसंकिलत कर याची जबाबदार  दे यात आलीच आहे. अथात ्    ासाठ  

शाळा, महा व ालये, व ापीठे व शा ीय संशोधन सं थांतील वशेष ांची मदत िमळावयाची यव था करावी 

लागेल. अशा त  गटा या देखरेखीखाली वेगवेगळे ाम समाज कती प रणामकारक र या िनसग संर ण, 

जैव व वधतेचे संर ण बजावत आहेत हे पडताळून यांना यो य तो मोबदला ो साहनाथ देता येईल. आज व य 

ा यांचा उप व झा यास नुकसान भरपाई दे यची जी लेशदायक योजना आहे ती र  क न वेग वेग या 

गावां या आसमंतात कोणते उप वकारक व य जीव कती माणात आहेत ांचा जैव व वधता न दणी 
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र ज टरां ारे अंदाज बांधून या मा हती या आधारे मोबदला ठरवून तो वा षक अनुदाना या पांत जैव व वधता 

यव थापन सिम यां या अिधकृत खा यांत भरता येईल. मग ाम समाजा या पातळ वर कोण या य  कती 

हानीला बळे पडत आहेत हे पडताळून लोक ह  र कम आपापसात वाटून घेऊ शकतील अथवा सावजिनक 

कामासाठ  वापर याचे ठरवतील.  

सवागीण वचार 

रोजगार हा एक ज ह याचा वषय आहे, पण जोड ला इतर अनेक े ांचाह  उघ या डो यांनी व  

सवागीण ीने वचार करण े ेय कर आहे. उदाहरणाथ, रासायिनक खते व क टक नाशके, सुधा रत बयाणी, 

धरणांचे पाणी ातूनच शेतीची गती होते, शेतकर  सुखी होतो असा चार अथक चालू असतो. मग हे िनदान 

चाळ स वष अखंड राबवले जात असताना आज शेतकर  दुः थतीत का आहे? एव या माणावर आ मह या का 

होताहेत? ा मागे सव कृ ष वकास हा केवळ रासायिनक खत, क टकनाशके व बयाणी ां या उ पादकांचा व 

धरण े– कालवे ां या ठेकेदारांचा फायदा डो यासमोत ठेवून राबवला जातो हे आहे. ते हा से य शेतीसार या 

पयायांचा वचार कर यास लोकांना वृ  करण ेन क च ेय कर आहे. आज ऊजची मोठ  चणचण आहे तर ह  

वजेचा चंड अप यय करणा या इमारती बांध या जात आहेत. ते हा ह रत इमारती काय असू शकतील ाची 

चचा करण ेआव यक आहे. नुसते नव-नवे कोळशावर वीज उ पादन करणारे क प बांध याजागी वीज गळती 

थांबव यावर भर दला जाणे यो यच आहे. अनेक जलिसंचन योजना अगद  अ ा  असूनह  ढक या जात आहेत 

ाचा खूप सबळ पुरावा आता पुढे येतोच आहे. ते हा सारे सारसार वचार तीच वीकारण े ेय कर हे उघड आहे.  

ा या जोड लाच वकास येचाच एक आव यक भाग हणून जैव व वधतेची जोपासना करत रा हले 

पा हजे. उदाहरणाथ, प म कनारप ट वर शेकडो न ा घाटमा याव न सागराकडे धावतात. ठरवू या, क  

ात या दहा ट यांवर बलकुल धरण ेबांधणार नाह , दूषक उ ोगांना, वाळू उपसायला परवानगी देणार नाह . 

तीरांवर या नैसिगक झाड चे पुन ज ्   जीवन क . घाटमा यावर या व कोकणक यावर या जंगलांची अखंडता 

टकव याचे, तुटली असेल तर पु हा जोड याचे आटोकाट य  क . आज ा भागात जागोजाग जंगले तोडताहेत, 
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खाणी खणताहेत, बंगले उठताहेत. हे होताना थािनक सामा यां या हाती फारसे काह च लागत नाह . पण मनात 

आणले तर सारे ह त ेप िनसगा या कलाने, लोकां या साथीने करता येतील. यासाठ  झटायलेच हवे.  

अशा त हे या गितपथाकडे बोट दाखवणा या वचार मंथनास चालना देणे हेच पश ्   िचम घाट प रसर 

त  गटाचे उ  आहे. ा वचार मंथनाला आधार हणून आ ह  सव े ांबाबत या व वध पयायांचा अ यास 

केला. यासाठ  अनेक ठकाणांना य  भेट  द या, जागो-जागी खुली चचास े आयो जत केली. खाण मालक व 

यव थापक, उ ोगपित, िश क, बागायतदार, शेतकर , शेतमजूर, पशुपालक, म छ मार अशा व वध 

यावसाियकांचा, आ ण सव संबंिधत वषयांतील त ांचा स ला घेतला. के य वन व पयावरण मं ी, गो याचे 

ते हाचे व माजी मु य मं ी, केरळ रा यातील कृ ष व वन मं ी, कनाटकातील मं ी दजाचे आयु , सव रा यांतील 

आमदार व खासदार, ज हा प रषदा, तालुक पंचायती व ाम पंचायती सद य ां याशी चचा केली. सव 

रा यां या तसेच के य शासनातील वेगवेग या शासक य अिधका यांचे अनुभव व अिभ ाय समजावून घेतले. 

वेगवेग या पातळ या संवेदनशील प रसर े ांत काय िनयम असावेत ाबाबत त  गटाकडे अनेक सूचना 

आ या. ा शासनाबरोबर या चचतून, वशेष ांबरोबर या वचारमंथनांतून तसेच लोकसंघटना व 

ामसमाजां याकडून आले या तावांतून वकिसत झा या.  र ािगर  - िसंधुदुगातील अनेक गावांनी 

संवेदनशील प रसर े ांचे यव थापन कसे करावे ा या योजनांचा आराखडा सादर केला आहे. तसेच 

कनाटकातील कोडग ू ज ातील पयावरणवाद  सं थांनी आपला सव ज हा संवेदनशील प रसर े  हणून 

जाह र करावा अशी मागणी केली आहे, व याबरोबर ज हािनहाय काय यव थापन णाली जार  करावी ा याह  

तपशीलवार सूचना द या आहेत.  

अशा सव सूचनांचे संकलन क न त  गटाने व वध े ांसाठ  काय यव थापन हावे ाचा एक 

आराखडा सादर केला आहे. ात जिमनीचा वापर, मानवी व यांचे यव थापन, पाणी, शेती, पशुपालन, 

म यो पादन, सरकार  व खाजगी जिमनीवर ल वन यव थापन, जैव व वधतेचे संवधन, लोह- मगेनीज – 

बॉ साइट खाणी, खड  व वाळू खाणी, दूषक उ म, दूषण वर हत उ म, कोळसा, पाणी व वा यावर आध रत 

ऊजा, वाहतूक, पयटन, िश ण, व ान व तं ान आ ण मा हतीचे बंधन ा सव े ांचा वचार केला आहे. 
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वारंवार खुलासा के या माण ेपश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा अहवाल काह  अंितम नाह , आ ह  वेगवेग या 

े ांसाठ  मांडलेली मागदशक सू  ेतंतोतंत वीकारावी असा कोणताच दुरा ह नाह . आमची व तुिन , तकशु  व 

व ानािध त मांडणी ह  एका लोकािभमुख िनणय येला गती दे यासाठ  केले या ाथिमक सूचना इतक च 

मानावी. हा अहवाल वचाराथ मराठ  व इतर ादेिशक भाषांतून लोकांपुढे ठेवला जावा. संपूण प म घाट 

देशातील ामसभांतून – मोह लासभांतून ा अहवालावर बारकाईने चचा हावी, व या सूचनां या आधारे मगच 

लोकशाह  प तीने अंितम िनणय घेतले जावेत. 

दर वष  एक इं दरा गांधी पयावरण जागृती मोह म राबव यात येते. ती खर  अथपूण हायची असेल तर 

पश ्   िचम घाट प रसरात ितला आधार हणून पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा अहवाल व त  गटा या 

वनंतीव न डॉ. जय सामंत व यां या देवराई सं थेतील सहका यांनी तसेच डॉ. शिमता व यां या भारती 

व ापीठातील इ ट यूट फ़ॉर ए वयानमे टल ए युकेशन व रसच ा सं थेतील सहका यांनी महारा ातील 

प म घाटावर ल जैव व वधतेची स ः थती, यात होत असलेले बदल व िनरिनराळे धोके ांब ल दलेले 

तपशीलवार अहवाल हे आधार यावेत. ा तीनह  अहवालांतील मा हती सुबोध मराठ त उपल ध क न ावी, व 

संपूरण् प म घाट टापूत एक मोठ  पयावरण जागृती मोह म राबवावी. ा मो हमेत गावा- गावांत व शहरांतील 

मोह या – मोह यांत ाम सभा व वॉड सभा भरवा यात, तसेच सव शै णक सं थांत व ा यासोबत चचा 

घडवून आणा यात. ा वचार मंथनात खालील  िनःसंकोच, सडेतोडपण े वचारले जावेत: 

(१) प म घाट प रसर त  गटा या अहवालात सुचव या माण े तुमचा टापू अितशय, कंवा म यम 

कंवा कमी संवेदनशील हणून गणला जावा का? अशा टापू या सीमा काय ठरवा या?  तुम या 

टापूत वेगवेग या े ांत काय िनबध, तसेच काय ो साहना मक काय म हाती घेणे उिचत ठरेल? 

(२) कोणते िनबध, तसेच कोणते ो साहना मक काय म थािनक समाजातील, सामा य कुटंुबांतील 

य ंना आिथक या ासदायक, तो याचे – कंवा लाभदायक, आनंदवधक ठरतील? 

सुच वले या काह  िनबधांमुळे थािनक समाजातील, सामा य कुटंुबांतील य ं या रोजगारा या 

सं या, उ प नाचे ोत आटतील का? ातून शासक य यं णेचा जाच वाढून दैनं दन गरजा 
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भागवताना अडचणी येतील का? ाचा फायदा घेऊन शासक य अिधकार  आणखीच लाच उकळू 

लागतील का? 

(३) का हे िनबध, तसेच ो साहना मक काय म केवळ बा  समाजातील धनदांड यां या हतसंबंधां या 

आड येतील? असे हो यास थािनक नाग रकांचा वरोध आहे काय?  

(४) ा िनबध, तसेच ो साहना मक काय मांतून िनसगाचा ठेवा जतन करायला हातभार लागेल का? 

जीव जाती पूण नामशेष होणार नाह त अशी काळजी घेतली जाईल का? व वध त हे या अिधवासांचे 

काह  ना काह  नमुने िश लक राहत आहेत अशी काळजी घेतली जाईल का?  जीवसृ ीचे जाळे पूण 

िछ न विछ न होत नाह , काह  ना काह  दुवे टकून राहताहेत अशी काळजी घेतली जाईल का?   

लोकांनी हे सारे तावून – सुलाखून बघावे. ां या उ रा या आधारे काय वीकाराह, वागताह आहे हे 

लोकांनीच ठरवावे. मग शासनाने पश ्   िचम घाटा या ा िनसगसमृ  व गितशील देशात ख या- खु या 

लोकशाह ची कास ध न, सचोट ने लोकांने जे हवे तेच जिमनीवर उतरवावे. ह  सव चौकट भारतीय घटनेशी, 

आप या लोकशाह शी, तसेच आज अंमलात येणे अ याव यक आहे अशा वेगवेग या काय ांशी, अिधकृत 

योजनांशी पूणपण ेसुसंगत आहे. तर ह  ा सूचना ा तकारक वाटतील. ाचे एकच कारण आहे: आपले जवळ 

जवळ सव पयावरण पोषक व लोकािभमुख कायदे जाणून बुजून ख ची क न टाकलेले आहेत. हे बदललेच पा हजे.  

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

संपूण प म घाट जनुक य तं ानाने वकिसत पके वापर यात येऊ नयेत. 
दुकाने, यावसाियक ठकाणे आ ण पयटन थळांवर ल ला ट क पश यांचा वापर कालब र या 
पुणपण ेबंद कर यात यावा. (कमाल ३ वष) 

जिमनीचा वापर 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

जिमनीचा वापर सव वसाहती आ ण वकिसत बांधकामा या प रसराम ये काह  भाग सव कार या मानवी 
ह त ेपा-पासून अबािधत असावा. उदा. पा याचे वाह, पाणवठे, विश  अिधवास, वशेष 
भौगोिलक रचना, समृ  जैव व वधता ठकाणे आ ण देवराया, इ. 
जागेचा वकास कर यासंबंधी काह  मुलभूत िनयमावली असावी. याम ये जमीनी या वर या थराचे 
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संर ण, वृ संगोपन आद . बाबींचा समावेश असावा. ह रत इमारतीसंबंधी असणार  माणके 
(GRIHA) कंवा त सम संकेत यासाठ  ठरवावेत. 

वन जिमनीचे वनेतर कंवा 
शेतीचे शेती-इतर उपयोगासाठ  
पांतर कर यात येऊ नये. 

अपवाद शेतीचे पांतर 
वनांसाठ  कंवा वृ  
लागवड साठ  आ ण थािनक 
नाग रकां या वाढ या 
लोकसं ये या गरजांसाठ   
 
स या अ त वात असले या 
बांधकामांनी (हॉटे ,् रेसॉट ,् 

इ.) यांनी पयावरण मं ालय 
आ ण प म घाट उ चािधकार 
सिमतीने ठर वले या पयटन 
धोरणांची पुतता करावी. 
 
र ते आ ण पायाभुत सोई-
सु वधा असे क प सु  
कर यापुव  यांचा पयावरणीय 
प रणाम अहवाल थािनक 
वरा य सं थानी सादर 

करावा. तसेच क पाची 
पयावरणीय कंमत,  याचे 
फायदे तोटे आ ण 
थािनकांसाठ ची उपयु ता या 

बाबी वचारात या यात.  

वन जिमनीचे वनेतर कंवा 
शेतीचे शेती-इतर उपयोगासाठ  
पांतर कर यात येऊ नये. 

अपवाद शेतीचे पांतर 
वनांसाठ  कंवा वृ  
लागवड साठ  आ ण थािनक 
नाग रकां या वाढ या 
लोकसं ये या गरजांसाठ  
 
स या अ त वात असले या 
बांधकामांनी (हॉटे ,् रेसॉट ,् 

इ.) यांनी पयावरण मं ालय 
आ ण प म घाट उ चािधकार 
सिमतीने ठर वले या पयटन 
धोरणांची पुतता करावी. 
 
र ते आ ण पायाभुत सोई-
सु वधा असे क प सु  
कर यापुव  यांचा पयावरणीय 
प रणाम अहवाल थािनक 
वराज ्सं थानी सादर करावा. 

तसेच क पाची पयावरणीय 
कंमत,  याचे फायदे तोटे 
आ ण थािनकांसाठ ची 
उपयु ता या बाबी वचारात 
या यात.  

 
 

पयावरणीय आ ण सामा जक 
प रणामांचा अ यास क न 
शेतजिमनीचा इतर 
उपयोगासाठ  वापर कर यास 
हरकत नसावी. 
 
 
  

 

ह रत इमारती 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  
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ह रत इमारती 
आ ण 
बांधकामांम ये 
ह रत सा ह याचा 
वापर 

पयावरण उ चािधकार सिमतीने बांधकामा वषयी िनयमावली बनवावी. या िनयमावलीत ट ल, 

िसमट आ ण रेतीचा कमीत-कमी वापर, जलपुनभरन, अपारंपा रक ऊजा आ ण कच याचे 
यव थापन या बाबींचा समावेश असावा. ह  िनयमावली थािनक प र थतीला अनुकूल 
बन व यासाठ  थािनकां या मदतीने याला अंितम व प िमळावे. 

 

कचरा 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

कच यावर ल 
या 

थािनक शासनाने देशात िनमाण होणा या घातक, वषार , वै कय आ ण पुनवापर म 
कच याची व हेवाट लाव याची यव था िनमाण करावी. 
घातक कंवा वषार  कच याची 

या कर यात येऊ नये. 
घातक कंवा वषार  कच याची 

या कर यात येऊ नये. 
कच याचा पुनवापर कंवा 

या करणारे उ ोग दूषण 
िनयामक मंडळा या 
िनयमानुसार बन व यात 
यावेत. प म घाटाबाहेर ल 
ठकाणी ESZ1 आ ण २ 
मधील कच याची व हेवाट 
लावावी. 

 

सांडपाणी 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

मैलापाणी 
यव थापन 

मैलापाणी यव था येक व ती आ ण वसाहतीसाठ  स चे असावे तथा प यासाठ  यो य तं  
व ती या आकारानुसार वतं  असावे. श य ितथे पुनवापर, भुजल पुनभरन आ ण थािनक 
गरजेनुसार ऊजा बन व यास परवनगी असावी. 

पाणी 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

पाणी थािनक वरा य सं थां या पातळ वर पा या या ोतांचे वक त यव थापन हावे. 
अितउंचावर ल पाणवठे आ ण दलदली खो यांचे संर ण हावे. 
पाटबंधारे आ ण जल व ुत क पां या पानलोट े ावर या क न अशा क पांचे आयु य 
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वाढ व याचे य  हावेत. 
 
थािनकां या मदतीने नद  कना याचे शा ीय यव थापन क न नद  वाह आ ण पा याची 

गुणव ा वाढ व यासाठ  य  हावेत. 
जलसंधारण आ ण पा ण वाचवणा या तं ाना या वापर वाढ वणे तसेच यासाठ  जन बोधन 
करणे. 
प म घाटातील वेगवेग या खो यांचे पाणी एकमेकांम ये वळ व यात येऊ नये.  

 

शेती 

 अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

शेती से य शेतीस ो साहन ावे, 30% पे ा जा त ती  उतारावर हंगामी पकां या जागी फळबागा, वृ शेती 
अशा नांगरट टाळणा या पकांस ो साहन ावे, जिमनीत कबसं ह वाढव यासाठ  शेतक यांस अनुदान 
ावे, पकांचे पारंप रक वाण लागवड त राख यासाठ  खास ो साहन ावे, नेट या प तीने शेती करत 

रसायनांचा वापर कमी कर यास ो साहन ावे, जी एम ्   पकांवर बंद  आणावी 
पाच वषा या कालावधीत सव 
रासायिनक क टक- व तण-
नाशकांचा उपयोग मेण 
थांबवावा  
खास ो साहन देऊन पाच 
वषा या कालावधीत सव 
रासायिनक खतांचा उपयोग 
मेण थांबवावा  

 

आठ वषा या कालावधीत सव 
रासायिनक क टक- व तण-
नाशकांचा उपयोग मेण 
थांबवावा  
खास ो साहन देऊन आठ 
वषा या कालावधीत सव 
रासायिनक खतांचा उपयोग 
मेण थांबवावा  

 

दहा वषा या कालावधीत सव 
रासायिनक क टक- व तण-
नाशकांचा उपयोग मेण 
थांबवावा  
खास ो साहन देऊन दहा 
वषा या कालावधीत सव 
रासायिनक खतांचा उपयोग 
मेण थांबवावा  

 
 

पशुपालन 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

पशूपालन थािनक पाळ व पशंू या (देशी) वाणा या संवधनासाठ  आकषक ो साहनपर अनुदान (संवधन 
सेवा िनधी) िमळा वत.  
रासायिनक खतांना दले जाणारे अनुदान पशूपालन, बायोगॅस णाली आ ण स य खत 
िनिमतीकडे वळ व यात या वत. 
सामा जक गायरान आ ण साम जक वने रा खव तसेच संर त वनां या ह बाहेर वकिसत 
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करा वत. 
दु काळ  प र थतीचा सामना समथपण ेकरणा या वाण पाळ यासाठ  ो साहन ावे. 
नगद  पकां या शेतात तसेच र या या कडेने तणनाशकांचा वापर कर यास स  मनाई असावी. 
तण समजली जाणा या बहूतेक वन पती पशुखा ासाठ  यो य आहेत. 
चहा या म यांमधील अित र  जागा पशूपालन आ ण स य खतां या िनिमतीसाठ  वापरली 
जावीत. ह खते चहा या पकासाठ  वापरता येतील. 
 

 

म यो पादन 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

म यशेती मासेमार साठ  फोटकां या वापरावर पुणपण ेबंद  असावी. सव जलाशयांवर माशांना चढणी साठ  

िश या (Fish Ladder) बन व यात यावेत.  
 
थािनक माशां या जातीं या संवधनासाठ  जैव व वधता सिमती आणी कोळ बांधव सहकार  

सं थांमाफत ो साहनपर मदत (संवधन सेवा िनधी)  दे यात यावी. जैव व वधता सिमतीमाफत 
पाळ व माशां या यवसायावर िनयं ण ठेव यात यावे.  

 

सरकार  वनजिमनी 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

वनीकरण : 
सरकार  जिमनी 

वनह क काय ा या अंमलबजावनीसाठ  सव समाजाचे वन ह क था पत कर या या ीने 
पावले उचला वत. सव सामुदाियक वन यव थापन सिम या र  क न वन ह क सिम या थापन 
करा यात.  

िनलिगर  सार या वदेशी 
वृ ांची एक पक  लागवड क  
नये. 
रासायिनक कटकनाशके 
आ ण तणनाशकांवर पुण  बंद . 
 
वनौषधीं गोळा कर यावर 
कडक धोरणे असा वत. 

िनलिगर  सार या वदेशी 
वृ ांची एक पक  लागवड क  
नये. थािनक जाती या 
वृ ां या लागवड साठ  
ो साहन ावे.  

रासायिनक कटकनाशके 
आ ण तणनाशकांचे 
कालब र या उ चाटन. 
 

िनलिगर  सार या वदेशी 
वृ ांची एक पक  लागवड क  
नये. थािनक जाती या 
वृ ां या लागवड साठ  
ो साहन ावे.  

रासायिनक कटकनाशके 
आ ण तणनाशकांचे 
कालब र या उ चाटन . 
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वनौषधीं गोळा कर यावर 
कडक धोरणे असा वत. 

वनौषधीं गोळा कर यावर 
कडक धोरणे असा वत. 

 

खाजगी वनजिमनी 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

वनीकरण : 
खाजगी जिमनी 

सव लघू भूधारकांचे तसेच पारंपा रक खाजगी वह वाटेचे वन ह क ओळखून यां या जगेवर 
नैसिगक झाडोरा राख यासाठ  ’संवधन सेवा िनधी’ दे यात यावेत. तसेच लघू भूधारकां या ती  
उतारा या जिमनींवर वा षक पकांऐवजी द घायू पके (वृ  शेती) कर यासाठ  ो साहन ावे. 
नैसिगक झाडो याचे र ण करणा या लघू भु धरकांना कराम ये सुट अथवा भाडेकरार वाढवून 
’संवधन सेवा िनधी’ दे यात यावा. 
िनलिगर  सार या वदेशी 
वृ ांची एक पक  लागवड क  
नये. स  थतीतील वदेशी 
वृ ां या जागी थािनक 
जाती या वृ ांची  लागवड 

करावी. पुव  गवत असणा या 
देसात वृ  लागवड न करता 

गवत वाढ यास संधी ावी. 
  
रासायिनक कटकनाशके 
आ ण तणनाशकांचे यावर पुण 
बंद . 
 
वनौषधीं गोळा कर यावर 
कडक धोरणे असा वत. 
देशिन  वन पतींची लागवड 
हावी. 

िनलिगर  सार या वदेशी 
वृ ांची एक पक  लागवड क  
नये .स  थतीतील वदेशी 
वृ ां या जागी थािनक 
जाती या वृ ांची  लागवड 

करावी .पुव  गवत असणा या 
देसात वृ  लागवड न करता 

गवत वाढ यास संधी ावी. 
 
उ खनन उ ोगांवर कडक 
िनयं ण असावे. 
 
वनौषधीं गोळा कर यावर 
कडक धोरणे असा वत .
देशिन  वन पतींची लागवड 
हावी . 

 
रासायिनक कटकनाशके 
आ ण तणनाशकांचे 
कालब र या उ चाटन. 
 

िनलिगर  सार या वदेशी 
वृ ांची एक पक  लागवड क  
नये .स  थतीतील वदेशी 
वृ ां या जागी थािनक 
जाती या वृ ांची  लागवड 

करावी .पुव  गवत असणा या 
देसात वृ  लागवड न करता 

गवत वाढ यास संधी ावी. 
 
उ खनन उ ोगांवर कडक 
िनयं ण असावे. 
 
वनौषधीं गोळा कर यावर 
कडक धोरणे असा वत .
देशिन  वन पतींची लागवड 
हावी . 

 
रासायिनक कटकनाशके 
आ ण तणनाशकांचे 
कालब र या उ चाटन. 
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जैव व वधता 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

जैव व वधता देवराया, खाजगी जिमनीवर ल ज वधा घटक, जैव व वधता यव थापन सिमती या 
अख या रतील जिमन, संयु  वन यव थापन अख या रतील जिमन आ ण सामा जक वनां या 
संर णासाठ  ’संवधन सेवा िनधी’ उपल ध क न दे य़ात यावा.  
व यजींवामुळे होणा या नुकसान भरपाईसाठ  जैव व वधता यव थापन सिमतीला िनधी उपल ध 
क न दे यात यावा. 

 

 

खाणी 
 

 अितशय संवेदनशील  म यम 
संवेदनशील  

कमी संवेदनशील  

खिनजां या 
खाणी 

खाणींना नवे परवानग े
देऊ नयेत 

जेथे खाणकाम चालू 
आहे ते पाच वषा या 
कालावधीत 2016 

सालपयत मेण 
थांबवावे  

खाणींना नवे 

परवानग े देऊ 
नयेत  

केवळ समतल भागांत उपल ध नसले या दुिमळ 
खिनजांसाठ  नवे परवाने ावे, सव खाणकाम स  

िनयमांखाली व समुदाया या देखरेखीखाली असावे, 

वनिनवासी ह क काय ा माणे लोकां या नीट 
मा हतीपूवक िमळवले या पूवपरवानगीनेच खाणकाम 
चालावे 

 

दगड / वाळू 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

उ खनन (दगड 
खाणी) आ ण 
वाळू उपसा 

जथे दगड आ ण वाळू उपसा 
चालतो अशा खाणींवर 
पायावरणीय आ ण सामा जक 
प रणामासाठ   िनयं ण 
असावे.  
 
न वन खाणींना परवानगी देऊ 

कठोर िनयमावली आ ण 
सामा जक अवलोकन परवाने 
नुतनीकरनासाठ  वचारात 
यावेत. 

 

स या अ त वात असले या 
खाणींवर कडक िनयं ण 
असावे. थािनक 
आद वासीं या ह क डावलले 
जाऊ नयेत. 
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नयेत. 
 

दूषक उ म 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

दूषण करणारे 
कारखाने (लाल / 
केसर  ) 

लाल कंवा केसर  कार या 
कोण याह  न वन 
कारखा यांना परवानगी देऊ 
नये.  
 
स या अ त वात असले या 
कारखा यांनी २०१६ पयत 
यांचे दूषण शु य करावे. 
दूषण िनयं णासाठ  

िनयमावली आ ण सामा जक 
अवलोकन हावे. 

लाल कंवा केसर  कार या 
कोण याह  न वन 
कारखा यांना परवानगी देऊ 
नये.  
 
स या अ त वात असले या 
कारखा यांनी २०१६ पयत 
यांचे दूषण शु य करावे. 
दूषण िनयं णासाठ  

िनयमावली आ ण सामा जक 
अवलोकन हावे. 

दूषण िनयं णासाठ  
िनयमावली आ ण सामा जक 
अवलोकना या आधारे न वन 
कारखा यांना परवानगी ावी. 

 

अ दूषक उ म 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

अ दू षत 
कारखाने (ह रत 
आ ण िनल ) 

सामा जक अवलोकनानंतर 
यो य िनयमां या आधारे अशा 
कारखा यांना परवानगी 
दे यात यावी.  
 
थािनक जै वक 

साधनसंप ीचा वापर 
करणा या उ ोगांना ो साहन 
ावे. या कारखा यांचे 

िनयिमत सामा जक अवलोकन 
हावे.  

ह रत आ ण िनल कार या 
उ ोगांचा सार करावा. 
सामा जक अवलोकनानंतर 
यो य िनयमां या आधारे अशा 
कारखा यांना परवानगी 
दे यात यावी.  
 
थािनक जै वक 

साधनसंप ीचा वापर 
करणा या उ ोगांना ो साहन 
ावे. या कारखा यांचे 

िनयिमत सामा जक अवलोकन 
हावे.  

ह रत आ ण िनल कार या 
उ ोगांचा सार करावा. 
सामा जक अवलोकनानंतर 
यो य िनयमां या आधारे अशा 
कारखा यांना परवानगी 
दे यात यावी.  
 
थािनक जै वक 

साधनसंप ीचा वापर 
करणा या उ ोगांना ो साहन 
ावे. या कारखा यांचे 

िनयिमत सामा जक अवलोकन 
हावे.  
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ऊजा 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

ऊजा ऊज या पयावरणीय कंमती या उपभो या ाहकाला जा णव क न दे यासाठ  य  हावेत. 
ाहकांनी चैनी या गो ींसाठ  कमी-कमी ऊजा वापर यासाठ  य  हावेत. 

 
ऊज या मागणीचे यव थापन हावे. सव े ात काय मता वाढ व यासाठ  य  हावेत. 
 
ऊज या ीने ’आधूिनक’  गो ींचा चार आ ण सार करावा. उदा. ऊजची आधूिनक साधने, 

आधुिनक उपकरण,े आधुिनक बांधकाम तं ान, इ. 
 
वक त ऊजा साधने आ ण सौर ऊजचा चार आ ण सार हावा.  
थािनक ऊजची गरज 

भाग व य़ासाठ  वाह या 
पा य़ावर ३ मी उंचीपयत या 
क पांना हरकत नसावी. 

तथा प अशा क पांनी 
ामसभा, पयावरण मं ालय, 

प म घाट उ चािधकार 
सिमती, इ याद ंकडून 
िनयमा माणॆ परवाने 
िमळवावेत. 
 
कोण याह  क पासाठ  
जंगलतोड आ ण नद  पा  
वळ व यास परवानगी देऊ 
नये. 
 
ाथिमक आ ण द तीयक 

ओ या या वाहावर 
कोण याह  क पांना मंजूर  
देऊ नये. 
थािनक गरजांसाठ  लघू, 

थािनक नाग रकां या,  
आद वासीं या तसेच थािनक 
वरा य सं थां या गरजांसाठ  

छोटे बंधारे बांध यासाठ  
परवानगी असावी. 
 
१५मी. पे ा उंच धरण आ ण 
औ णक ऊजा क पांना 
परवानगी नाह . 
 
१०-२५MW (उंची १०मी.पयत) 
या जल व ुत क पांना 

परवानगी असावी. 
 
सव कार या क पांचे 
पयावरणीय या सखोल 
अवलोकन होऊन उ चािधकार 
सिमतीची परवानगी लागेल. 
 
वाह या पा यावर ल जल व ुत 
क पाचा पयावरणावरणावर 

होणा या प रणामांचा वचार 

मोठे ऊजा क पांचे िनणय 
विश  िनयमावली या आ ण 
खालील बाबीं या आधारे 
घे यात यावेत. 
द घकालीन पयावरणीय 
प रणामांचा अ यास 

धारण मतेचा अ यास 

कमान वन संप ीचा नाश 
कर यासंबधी प म घाट 
सिमतीची िनयमावली 
नद पा ा या खाल या 
भगातील पयावरणीय आ ण 
इतर गरजांसाठ  आव यक 
पा याचा वाहाचा अ यास 
 
व मान ऊजा क प कठोर 
िनयमावली आ ण सामा जक 
अवलोकना या आधारे 
चालव यात यावेत. 
न वन औ णक पाचे 
दूषण शु य असावे 
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सु म अ ण अितसु म ऊजा 
क प बन व यात येऊन 
याचा ऊज या मु य 

वाह नीवर ल दबाव कमी 
कर यासाठ  वापर हावा.  
 
१०MW पे ा कमी मते या 
लघू ऊजा क पांना परवानगी 
िमळावी.  
नवीन औ णक ऊजा क प 
नकोत. व मान औ णक 
क पांना िनयं ण िनयमावली 

असावी. 
 
व मान औ णक क पातील 
राखेचा उपयोग वीटा 
बन व यासोबत र ते बांधणी 
आ ण इतर कामांसाठ  हावा. 
 
मो या मतेचे वायू ऊजा  
क प नकोत. 

 
वक त ऊजा िनिमतीसाठ  
जैवभार आ ण सौर ऊजचा 
वापर हावा.  

क न अशा क पांना 
परवानगी ावी. 
 
द घकालीन पयावरणीय 
प रणामांचा वचार क न वायू 
ऊजा क पांना मंजूर  ावी. 
 
सव व मान औ णक ऊजा 
क पांनी यांचे दूषण शु य 

करावे. 
 

 
द घकालीन पयावरणीय 
प रणामांचा वचार क न वायू 
ऊजा क पांना मंजूर  ावी. 
 
स या अ त वात असले या 
धरणांतील पाणी नद  
वाहा या दशेला राहणा या 

लोकां या गरजांनुसार 
वापर यात यावे. 

ऊजा िनिमतीसाठ  कोण याह  वाहाचे अगर नद चे पाणी इतर  वळा व यात येऊ नये. जर असे 
कुठे घडले अस यास ते ताबडतोब थांब व यात यावे. 
 
पाणलोट े ाचा िनयोजन ब  पयावरणीय वकास आराखडा तयार करावा. सलग तीन वष या 
आराख याचे पालन न करणारे क प र  करावेत. 
 
स म आयु यमान पुण केले या धरण (३० ते ५० वष) आ ण औ णक ऊजा क पांना 
िनयोजनब र या विश  कालावधीत न  करावेत. 
 
सव कारचे ऊजा क प पयावरण वभागा या देखरेख आ ण िनयमाना अनुस न असावेत. 
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दळण वळण 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

वाहतूक आ ण 
दळणवळण 

अितशय गरज अस यािशवाय 
न वन र ते आ ण ळमाग 
बन वले जाऊ नयेत. न वन 
माग बन वताना पयावरण 
प रणाम अहवाल आ ण 
सामा जक अवलोकन हावे. 
 
न वन महामाग आ ण ुतगती 
माग टाळावेत. 

अितशय गरज अस यािशवाय 
न वन र ते आ ण ळमाग 
बन वले जाऊ नयेत.  
 
महामागाची दु ती आ ण वाढ 
करताना पयावरण प रणाम 
अहवाल आ ण सामा जक 
अवलोकन हावे. 
 

गरजे माणे न वन र ते आ ण 
ळमाग बन व यास परवानगी 

असावी. तथा प हे माग 
बन वताना पयावरणीय 
प रणाम अहवाल आ ण 
सामा जक अवलोकन हावे. 

 

पयटण 

वषय / े  अितशय संवेदनशील  म यम संवेदनशील  कमी संवेदनशील  

पयटन िनसगपुरक पयटन 
वाढ व यासाठ  पयावरण 
मं ालयाने बन वलेले आ ण 
प म घाट उ चािधकार 
सिमतीने सुधर वले या  
पयटन धोरणाचे पालन क न 
पयावरणावर ल प रणाम 
कमीतकमी करावेत. 
 
कच याचे यव थापन, 

वाहतुक ची क ड  आ ण 
पा याचा वापर यावर कठोर 
िनयम असावेत. 

प रसराचा मता अ यास 
आ ण सामा जक अवलोकन 
क न पयावरणपुरक पयटन 
वकास आराखडा बन व यात 
यावा. या आराख यातील 
िनयम पाळावेत. 

काटेकोर िनयम आ ण 
सामा जक अवलोकन 
 
प रसराचा मता अ यास 
आ ण सामा जक अवलोकन 
क न पयावरणपुरक पयटन 
वकास आराखडा बन व यात 
यावा. हा आराखडा बन वताना 
पयावरणीय नुकसानीचा वचार 
हावा. 
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िश ण 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  
िश ण बाल व युवांना िश णा ारे थािनक पयावरणा या ांशी, वशेषतः भूमी, पाणी, हवा ां या 

वापराशी व दूषणाशी घ ट जोडावे 

पयावरण िश ण क पांतून थािनक पयावरणा या मा हतीचे संकलन क न व अशा कामाची 
थािनक जैव व वधता यव थापन सिम यांतफ बनवाय या पी बी आर ्शी सांगड जोडून 

लोकसहभागातून पयावरणाची देखभाल कर या या उप मांस बळकट करावे 

न ांकाठ या शाळांत व ा याचे ‘नद  लब’ सु  करावे  

शेती वषयाचे िश ण ावे  
 

व ान  

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

व ान आ ण 
तं ान 

पा या या ोतांवर प रणाम क  शकणा या संभा य धरण, खाण, पय़ न आ ण र हवासी क प 
यांचा दघकालीन प रणाम अ यास करावा. अितशय गरजेचे अस यािशवाय आ ण प रसरा या 
मतेम ये अस यािशवाय अशा क पांना परवानगी देऊ नये. 

 
सवसामा य माणसाला परवडेल अशा ह रत तं ानाचा वकास कर य़ात या यात. 
 
संशोधन सं था, सेवाभावी सं था आ ण सामा जक घटाकां या सामुह क य ांमधून पयावरणीय 
वाहांचे मु यांकन कर यासाठ  िनदशक बनवावेत.  

 
 

मा हती यव थापन 

वषय / े  अितशय, म यम तसेच कमी संवेदनशील  

माह ती 
यव थापन 

नाग रक आ ण व ा या या मदतींनी प म घाट मा हती कोष बनवून पारदशक आ ण सव 
समावेशक पयावरण मु यांकन करावे. 
नद  खो यां या पातळ वर पयावरणीय माह तीकोष बन व यासाठ  जल णालीचा अिधकािधक 
अ यास हावा. 



 अमृतमंथन – प.घा.प.त.ग. अहवाल मिथताथ   

 

Page 108 of 114 
 

 

Pa
ge

10
8 

 

8) राज नीती, अथ नीती, वकास नीती 

समाजवाद आ ण भांडवलशाह  

वतं  भारताने आपली वकासनीती आखताना महा मा गांधीं या ाम वरा या या, आजूबाजू या 

िनसगाशी संतुलन सांभाळणा या, वयंपूण शेती धान समाजा या क पना बाजूला सार या. मानवाने आप या 

गरजा अवा तव भडकू देऊ नयेत, िनसगाचे दोहन काळजीपूवक करावे हे महा मा गांधींचे जीवन वषयक 

त व ानह  अमा य कर यात आले. समाजवाद  समाजरचनेतून झपा याने औ ोिगक गितपथावर वाटचाल 

कर याचा य  सु  झाला. वै ािनक वन यव थापनात जतका व ानाचा अंश होता, तथाकिथत िचर थायी 

वन यव थापनात जतका टकाऊपणा होता, िततकाच ा समाजवादात ख याखु या सामा जक, आिथक समतेचा 

पाठपुरावा कर याचा इरादा होता. ा बेगड  समाजवादाचा अथ होता, लोकां या पैशाने, लोकां या जिमनी 

बळकावून, लोकांना िनसगापासून आणखीच दूर ढकलून ह  सार  संसाधने स ेवर आता क जा केले या वगाना 

अगद  व तात उपल ध क न देण.े यातून नैसिगक संसाधनां या वापराची जी एक प त बसवली गेली ितला 

रा यशा ात नाव दले आहे, आयन ायँगल. आपण मराठ त हण ूशकू दु  कूट. ा कूटाचे तीन घटक 

आहेत: प हले हणज ेलाभ लुटणारे: उ ोगपित, सधन शेतकर , आ ण संघ टत े ातील नोकरदार; दुसरे हणज े

ा सव यव थेब ल िनणय घेणारे राजकारणी, आ ण ितसरे हणज ेह  यव था अंमलात आणणार  नोकरशाह . 

ां या हातिमळवणीतून नैसिगक संसाधने स ाधार  वगा या वेगवेग या घटकांना चंड सवलती देऊन 

पुरव याची यव था केली गेली. ा गैर यव थेचा सवात मोठा प रणाम हणज े िनसगसंप ीची नासाड . ाचे 

दु प रणाम शेवट  सग यांनाच भोगावे लागणार, पण स ाधार  वग ब याच माणात आपला बचाव क न घेतात. 

दु प रणाम ताबडतोब भोगायला लागतात बहुजनांना; ामीण भागातील भूमीह नांना व अ प भूधारकांना, 

म छमारांना, पशुपालकांना, बु डकाम करणा यांना, आ दवासींना, व यातूनच उठून शहरांत येऊन झोपडप यांत 

राहणा या जनतेला. 
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ा कूटा या कायनीतीचे एक उदाहरण हणून पु याजळ या पानशेत धरणाची कहाणी बघू या. 

वातं यानंतर शहरांना, शेतीला पाणी पुरव यासाठ , वीजिनिमतीसाठ  धरणे बांध याचा सपाटा सु  झाला. या 

धरणांना पं डत नेह ं नी आधुिनक भारताची तीथ े  ेमानले. ह  देवळे बांधली जात होती, ड गराळ, वृ ा छा दत 

देशात. या धरणां या िनिम ाने तेथे प हले र ते बांधले गेले. अशातले हे पानशेत धरण स ा या घाटमा यावर 

पडणारे भरपूर पावसाचे पाणी गोळा क न पुणे शहराला व शहरा या पूवला पज यछाये या देशात उसा या 

मळेवा यांना, सहकार  साखर कारखाने पळवणा या राजकार यांना पुरवते. या अगोदर पानशेत धरणा या खाली 

गेले या अंबी नद या खो यात आ ण याचे पाणलोट े  असले या ड गर उतारांवर थािनक शेतक यां या 

मालक या जिमनी हो या. नद या िचंचो या खो यात ते भातशेती करायचे, आ ण ड गर उतारावर फरती शेती. 

दोन-तीन वष नाचणी, सावा, तीळ पकवून मग दहा-पंधरा वष पड त टाकायची अशी प त होती. पण शेती 

करताना ते आंबा, हरडा सांभाळून ठेवायचे. ड गरा या अगद  वर या चढांवर सरकार  राखीव जंगल होते. यांची 

जमीन बुडली, यांचे पुनवसन पूव या पज यछाये या देशात होणार होते. धरणा या बांधकामाला सु वात झाली, 

र ते झाले, गा या  फ  लाग या आ ण आतापयत कधीह  जा त रोख पैसा न पा हले या शेतक यांना एक नवे 

जग सामोरे आले. १९५५-६० या दर यान पु यात लाकड  कोळशाला चंड मागणी होती. हे वखारवाले, धरण 

बांधणारे इं जिनयर, वन वभागाचे कमचार  एक दलाने अंबी खो यातली वनसंप ी लुटायला तुटून पडले. धरण पुरे 

झा या-झा या मी या भागात अनेक दवस गावा-गावात मु काम केला, लोकांशी बोललो. तोवर काह  देवराया 

सोड या तर सारे ड गर उघडे-बोडके झाले होते. लोक सांगायचे क  धरणाचे इं जिनयर वखारवा यांबरोबर गावोगाव 

फरले. तु ह  आता हालणारच असे लोकांना सांगत प यान ् प या जतन केलेली हरडा, आं याची मोठ-मोठ  झाडे 

वकायला ो साहन देत. एक एक झाड आठ आ याला अशा दरांनी वकून यांचा कोळसा केला गेला. वर या 

राखीव जंगलातह , लोकां या सांग या माण,े चंड ाचार होऊन जंगल साफ झाले. शेवट  व था पतांचे नीट 

पुनवसन झालेच नाह . यातले बहुतांश लोक आता उघ या-बोड या झाले या, माती धुपून गेले या ड गरांवर 

सरकून उपजी वका करत आहेत. ा धरणातून भरपूर सवलतीने पुरव या जाणा या पा याचा उपभोग पु याचे 

उ ोग, संघ टत े ातील नोकरदार, पु या या पूव या मुलखातील सधन शेतकर  घेत आहेत. अथात ्याच फायदे 
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लुटणा या वगातून आजचे शासक य अिधकार , राजक य पुढार  आले आहेत. आणखी अशाच अनेक क पांना 

राबवत आहेत. ा सग यांनी पा याबरोबरच व त लाकड  कोळसा आप या चुलीत जाळला, या यापारात 

आपले खसे भ न घेतले. ातून थािनक लोकांचे तर नुकसान झालेच, पण वन संप ीची, जल संप ीची चंड 

हािन झाली; ड गर उतारांवर मातीची मोठ  धूप होऊन धरण झपा याने गाळाने भरले. 

दुसर  कहाणी आहे बांबूची. 1973 साली अथमं ी असताना कनाटका या अथमं यांना बु ड लोकांनी बांबूचं 

वणकाम करणा या घेराव घालून िनवेदन दले क  आम या पोटावर मोठया माणात पाय यायला लागलेला आहे. 

याचं कारण हणज ेकनाटकात या कागद िगर या आहेत या कागद िगर या हा बांबू अ दात दा वापरातयेत 

आ ण यामुळे बांबू न  होतोय आ ण बांबू हे तर आम या उपजी वकेचा आधार आहे. ते हा आ हाला या यातून 

काह तर  दलासा िमळायला पा हजे. तु ह  या कागद िगर यांची जी अंदाधंुद बांबूतोड सु  आहे याचा थोडा वचार 

करा. ते हा मला कनाटकात शासनाने बांबू आ ण यांचं यव थापन, आ ण एकूणच वन संपदेचं यव थापन 

याचा अ यास करायला सांिगतला. कनाटकातली सग यात मोठ  वे ट को ट पेपर िमल नावाची कारवार 

ज ाम ये दांडेलीला होती. यावेळ  या संशोधन क पात एक सहा यक हणून मंुबई या आयआयट तून 

एमटेक झाले या व ाथ  मा याकडे काम करायला लागला. याचे वड ल वे ट को ट पेपर िमल या उ ोग 

समूहा या दुस या कारखा यात उ च अिधकार  होते. मग तो व डलांकडून ऐकले या गो ी सांगायचा क , 

यव थापानाची काय वृ ी आहे, काय ीकोन आहे. तो हणायचा क , आमचे वड ल कधी कधी कपाळावर हात 

मा न हणतात क  हे मला कंपनीचे लोक सांगताहेत, अरे तू ते आप या कारखा यातून दूषण होतंय ते कमी 

करायचा य  क  नकोस!  कती लाच दली क  ते अिधकार   काणाडोळा करायला तयार आहेत, एव याचीच 

नीट चौकशी तेवढ  कर. मग आ ह  ती यव था क . आपला दूषण िनयं ण खच कर यात खूप खच होईल, 

यापे ा ती लाच न क च कमी असेल. पाच-दहा ट के, ती देऊ क  आपण. 

मग मी आम या कागद िगरणी या लोकांशीह  बोललो. मॅनेजमट या वर या लोकांशी बोललो. हटले 

बांबू तु ह  अ दात दा तोडताहात. बु ड लोक जे हणत होते ते खरे आहे. आता तु हाला अशी काळजी वाटत नाह  

का क , आज तु ह  हा बांबू न  केला तर उ ा तु हाला कागद बनवायला क चा माल कुठून िमळणार? तुमचा 
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कागद बन व या या धंदा बुडेल ना! ते हणाले, अरे, तुला समजत नाह ; आ ह  काह  कागद बन व या या 

उ ोगात नाह  आहोत. आ ह  पैसा कम व याचा उ ोगात आहोत. 1958 साली आमचं उ पादन सु  झालं, आता 

आज 74 साल आलं आहे. आतापयत आ ह  वा टेल तेवढा नफा िमळवलाय. उ ा जर ह  िगरणी बंद करायला 

लागली, संपला देशातला बांबू, तर आ हाल काय यांच देणंघेण ंआहे? आ ह  आमचे ज ेपैसे आहेत ते दुसरे कशात 

तर  गुंतवू, पैशापासून पैसा करणे हा आमचा यवसाय आहे. बांबूपासून कागद तयार करणे हे याचं साधन आहे. ते 

काह  सा य नाह . ते असंह  हणाले क , तुला असंह  वाटत असेल क  हे ज ेवन वभागाचे लोक आहेत, ते काह  

खरोखरच जंगलसंप ीचे र ण करावे हणून झटताहेत. बलकुल नाह . तेह  पैसा तयार कमाव या याच कामात 

आहेत! यांनाह  आ ह  वचारतो क  कती हवेत तु हाला? बांबू तोड यावर जी बंधने आहेत ती नाह  मानली 

आ ह  तर कती लाच लागेल तु हाला? दूषण मंडळाचे लोक आहेत. काळ  नद चा व वंस झाला आहे, हे खरे. 

पण यांनाह  आ ह  वचारतो, वनमं यांपयत पोचतो, पयावरणमं यांपयत पोचतो. सगळ  आ ह  यव था नीट 

केलेली आहे. आमची भरभराटह  चालू आहे.  

ह  जी वृ ी आहे याला काय हणावे?  संत तुकाराम उपदेश करतात: ‘जोडोिनया धन उ म यवहारे, 

उदास वचारे वेच कर ’, अशा प तीने भारतीय उ ोगपती वागले, तर आप या पयावरणाची काळजी घेणे काह च 

अवघड नाह . अशी काळजी घेत घेत यांना यो य असा फायदा कमावण ेह  अवघड नाह . पण आज काय चालले 

आहे: ‘जोडोिनया धन िनकृ  यवहारे, माजोर  वृ ी रे जोपासुया’ अशा त हेने उ ोग यवसाय चालवण.े नुकताच 

यायमूत  शाहांनी गो यात या खाण यवहाराब ल जो अहवाल दला आहे, यात याचा भ कम पुरावा उ ृत केला 

आहे. या यातून आप या देशात या िनरिनरा या कार या सम या िनमाण झा या आहेत. या केवळ 

पयावरण याच नाह त, तर वन देशात जो मोठा न लवाद फोफावला आहे मोठया माणात तो अशाच  

यवहारांतून पोसला जातो आहे.  

ते हा लोकशाह  हवी, खाजगी े ात उ ोग – यापार हवा हे िन त. युरोपातला सा यवादाचा योग 

काह  जा त ेय कर ठरला नाह . पण उ ोजकाने सचोट या यवहारातून धनसंपादना करावी, ते पैसे लाच 

लुचपतीत, दडपशाह ला पोस यात खच क  नयेत. इ फोिसस ा यश वी मा हती-तं ान उ माचे अ वयू 
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नारायणमूत  अशा चा र याचा उ म नमुना आहेत. नारायण मूत  बेलगाम, बेदरकार, आधाशी भांडवालशाह चे 

बलकूल समथन करत नाह त. ते हणतात, भांडवलशाह  हवी, पण ती हवी सामा जक बांिधलक  असलेली, 

सुिनतीपथावर माग मण करणार . हे शेवट  होईल ते लोक जाग क झा यावर, आपले कायदे पाळले जात आहेत, 

ासाठ  द  रा ह यावरच. नॉव, जमनीतील िच  खूप वेगळे आहे – याचे कारण सामा य लोकांचे हात बळकट 

आहेत, यां या इ छा – आकां ांना मान आहे. ा दशेने गितपथावर वाटचाल कर यासाठ  काय केले पा हजे 

ाची मांडणी कर याचा पश ्   िचम घाट प रसर त  गटाचा अहवाल हा एक ामा णक य  आहे.   

लोकशाह , हुकुमशाह  आ ण बेबंदशाह  

१९८० साली के  शासनाने पयावरण व वन मं ालयाची थापना केली व 1986 नंतर दूषण िनयं णाचे 

कायदेह  केले गेले. पण आप या दु शासनी राजवट त ा काय ांची अंमलबजावणी मुळ चच होत नाह . अनेक 

जण बजावतात क  औ ोिगक गती हवी असेल तर दूषण होणारच, फु पुसे धुरानी भरणारच, आकाशातली 

पाखरे मृ युमुखी पडणारच. हा यु वाद सकृ शनी बनतोड वाटतो, पण व ानाची िशकवणूक आहे क  कोणतेह  

वधान तावून-सुलाखून बघावे. कारण अनेकदा दसते तसे नसते, हणून तर जग फसते! ते हा मी चौकशी केली 

भारत औ ोिगक उ पादनांची मो या माणावर आयात कोठून करतो? उ र आहे जमनीतून. ते हा वाटेल क  या 

जमनीत तर जीवघेण े दूषण असणार, ितथे तर प ी औषधालाह  सापडणार नाह त. ा उ ोग धान देशात 

पयावरणवाद  महामूख हणून के हाच ह पार केलेले असणार. पण वा तवात असे आहे का? छे, हो, हे सगळे 

आडाखे सपशेल चुक चे आहेत.  

हे खरे आहे क  जमनीतह  एके काळ  जा त दूषण होते. जमनीतली हाइन वषनद   बनली होती. पण 

लोकांनी हे अप रहाय आहे असे अ जबात मा य केले नाह . यांनी बजावले क  ा कारचे व वंसक औ ोगीकरण 

हा वकास नाह ; ह  आहे वकृती. लोकां या आ हामुळे आ ण प म युरोपात लोकांना दडपणे श य नस यामुळे 

अवनतीचे च  उलटे फरायला लागून न ा पु हा िनतळ पा याने वाहू लाग या. उलट शेजार याच पूव जमनीत 

सा यवा ांची हुकुमशाह  होती. यांनी लोकांचे िनषेध दडपत अ ा-त ा दूषण करत प म जमनी या 
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भांडवलशाह शी आिथक वकासाची पधा चालवली. यात तर हरलेच, वर लोकां या असंतोषातून पूव जमन 

राजवट कोलमडली. आज या जग यापी आिथक मंद तह  पयावरणाची मनःपूवक काळजी घेणार  एक करण 

झालेली जमनीच सु थतीत आहे. ाचे मु य कारण हणज ेजमन उ मपती अमे रकेसार या देशांपे ा वेग या 

शैलीने यवसाय चालवतात. भरमसाठ फाय ामाग ेन लागता िचकाट ने, सचोट ने, दूषण पूणतः काबूत ठेवून 

औ ोिगक उ पादन वाढवत राहतात. जगात जशी पयावरण राख याची जाणीव पसरते आहे तसे जमन उ ोगपती 

ह रत उ मांतून जागितक बाजारपेठेवर क जा करत अिधकािधक नफा कमावताहेत. जोड ने जमन नाग रक 

मो या सं येने पयावरणवाद  ीन पाट या उमेदवारांना िनवडून आणताहेत. 

 जमनीसार याच भांडवलशाह  अमे रकेत मा  अगद  वेगळ  जीवन शैली, जीवन मू ये चारात 

आहेत. गे या वीस वषात यां क उ पादन हळू, हळू सोडून देऊन इथ या धिनकांनी ल  के त केले आहे पैसा 

खेळव यावर. पण शेवट  नफा ख या-खु या उ पादनावर अवलंबून असतो. अमे रकेत औ ोिगक उ पादनात 

माफक नफा िमळतो, कारण ा उ ोगांवर दूषण िनयं णाची, सुयो य वेतनाची बंधने आहेत. हणून यांनी ल  

वळवले भारत- चीनसार या देशांकडे. अमे रकेतले यातनाम अथशा  लॅर  समस यांनी ह  भूिमका प  

मांडली आहे. ते भारताने तथाकिथत आिथक सुधारणा अंगीकार या ते हा व  बकेचे मुख अथशा ी व नंतर 

बल ल टन या कारक द त अमे रकेचे अथमं ी होते. 1984 या भोपाळ गॅस कांडानंतर भारतीयांनी लोकां या 

जवाची कंमत कशी कवड  मोलाची ठरवली आहे, यूिनयन काबाइडला कसे वा यावर सोडून दली आहे, हे पाहून 

ा धूत गृह थांनी 1991 साली आप या व  बकेतील सहका यांसाठ  एक कु व यात “टॉ सक मेमो” िल हला: 

“ दूषणाची कंमत मोजायची कशी? आजाराने, कंवा अकाली मृ यूने समाजातील य ंचे सरासर  कती आिथक 

नुकसान होते याव न. ा हशेबाने, जथे ग रबी जा ती, ितथे दूषणापासून होणार  हानी सवात कमी. ” हणून, 

समसनी सुचवले, क  अशा भारतासार या देशांकडे खतरनाक दूषणाचा ओघ वळवणे मोठे फाय ाचे अन ् 

शहाणपणाचे आहे. 

भारतात पयावरणाची नासाड  करत, अपुर  मजुर  देत उ पादन करता येते आ ण हणून वारेमाप नफा 

कमावता येतो. केवळ याच कारणाने जगा या आिथक वकासाचे इं जन हणून भारत- चीनचे कौतुक कर यात 
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येत आहे. लोकशाह  भारतातह  हुकुमशाह  चीन माण ेअशी अदूर ीची, अ या य चौकट राबते आहे ह  दुदवाची 

गो  आहे. पण चीन आ ण भारतात दुस या एका बाबतीत जमीन – अ मानाचे अंतर आहे. चीनने यां क 

उ पादनावर ल  के त केले आहे. आपण माती मोलाने खिनज िनयात करतो, तर चीन ते वाप न पोलाद 

बनवून आप याला वकते. िचनी उ ोगधंदे माफक नफा कमावत, पण अपुर  मजुर  देत, पयावरणाची नासाड  

करत भरपूर व त माल िनयात करतात. िनयातीहून खूप कमी आयात करत मुबलक परक य चलन कमावून चीन 

आिथक सु थतीत आहे, अमे रकनां या य कंिचत दडपणाखाली नाह . उलट भारत िनयातीतून कमावले या 

परक य चलनाहून द डपट जा त चलन आयातींसाठ  वापरतो. ह  तूट भ न काढ यासाठ  सतत परक य गुंतवणूक 

वाढव याखेर ज आप याला ग यंतर नाह . दवाळखोर या अशा अथकारणात तलेला भारत सावभौम व 

गमावून बसलेला आहे - अमे रकनां या वाटेल या अट  मा य करतो आहे. ाला आपण खंबीरपण े आिथक 

सुधारणा करतो आहोत असे हणणे हा व तु थतीचा सपशेल वपयास आहे. ा अथकारणातूनच पश ्   िचम घाट 

प रसर त  गटा या अहवालावर आ ेप घेतले जात आहेत. लोकांनीच ा सग याचा सारासार वचार क न पुढे 

काय करायचे ते ठरवायचे आहे.    

गौतम बु  हणाला होता क  याने समाधाना या रथाला उ साहाचे घोडे जोडले आहेत, आ ण ववेकाचा 

चाबूक वापरत तो रथ िध या गतीने, पण यो य दशेने चालवतो आहे. आज बु ा या मायदेशात असंतोषा या 

रथाला संघषाचे घोडे जुंपले गेले आहेत, आ ण आपण दवाळखोर चा चाबूक फडकावत चुक या दशेने भरधाव 

सुटलो आहोत! 

 

पयावरण हा अडथळा न हे, तर िनकोप वकासाचा पाया (माधवराव गाडगीळ, लोकस ा द० २६ ऑग ट २०१२) --

}  http://wp.me/pzBjo-Ni 

 

We must force the Govt for implementation of the Western Ghats Ecology Expert Panel (Dr. 

Madhav Gadgil committee) Report --}  http://wp.me/pzBjo-Lg 

 

   


