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(लेखाचा दुवा- http://wp.me/pzBjo-Lg) 

अपरांचल: िनसग, िवकास आिण सुरा य 

 ( द  मराठी, द० २७ मे २०१२) 

माधव गाडगीळ 

 

स ा ी, नीलिगरी व मलयिग र यांनी बनलेला पि म घाट  अथवा अमरकोषातले नाव वापरायच े तर 

अपरांचल - “रा देिवचे िनसगिन मत केवळ नंदनवन” असा र य देश आह.े  ा ड गर रांगा हणज े दि ण 

भारताचा जल ोत. इथून गोदावरी, कृ णा, तंुगभ ा, कावेरी व वैगई  सार या मोठ मो ा पूववािह या आिण 

वैतरणा, सािव ी, काळी, शरावती, ने ावती, भरतपुळा, पे रयार  अशा अनेक छो ा-छो ा पि मवािहनी न ा 

उगम पावतात. हा देश सामािजक, सां कृितक दृ ाही समृ  आह.े िशवाय ही पवत ेणी जैविविवधतेच े एक 

आगळे भांडार आह.े जोडीलाच इथ े िवपुल खिनज संप ी आह.े साहिजकच, सा या देशा माणेच इथेही वेगेवेगळे 

िवकास क प अिधकािधक जोमान ेराबवले जात आहेत.  

प रसर त  गट  

ा देशाची जीवसंप ी व संवेदनाशीलता ल ात घेऊन भारत सरकार या पयावरण व वन मं ालयाने 

माच 2010 म य ेमा या अ य तेखाली चार शासक य अिधकारी व दहा िवशेष  ांचा पि म घाट प रसर त  

गट ग ठत केला. ा गटाची उ े होती: 1.येथील प रसरा या स ःि थतीचे परी ण करण,े 2. येथील 

कोणकोण या टापंूना संवेदनशील प रसर े  े (Ecologically Sensitive Areas) हणून घोिषत करणे आव यक 

आहे हे ठरिवण.े  3. सव संबंिधत रा यांतील जनता व शासनांशी सवकष िवचार िविनमय क न ा देशाचे 

संर ण, संवधन आिण पुन ीवन कर याबाबत िशफारसी देणे, व 4. 1986 या पयावरण संर ण काय ाअंतगत 

येथील प रसराचे सयुि क व थापन कर यासाठी व शा त िवकासासाठी य  कर यासाठी एक जाणकार 

लोकांचे पि म घाट प रसर ािधकरण थापन कर यासाठी काय पावले उचलावी ाब ल िशफारस करण.े  
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त  गटाची काय णाली  

संपूण पि म घाट देशासाठी संवेदनशील प रसर े  े आखणे व तेथील व थापन कस ेअसाव ेह ेसुचवण े

ही त  गटावर सोपव यात आलेली मु य जबाबदारी होती.  अथातच त  गटा या कामा या संदभात 1986 या 

पयावरण संर ण काय ानुसार  1989 पासून चिलत झालेली संवेदनशील प रसर े  े  ही संक पना मह वाची 

आह.े संवेदनशील प रसर े ांच े िनकष सुचव यासाठी नेमले या  णव सेन सिमतीने प रसर संबंिधत मािहतीचा 

एक देश ापी सं ह तातडीने बनवावा अशी िशफारस 2000 सालीच केली होती, परंत ु 2010 पयत ा 

िशफारसीकडे पूण दुल  केले गेल ेहोत.े ते हा त  गटाने  पि म घाटासाठी असा मािहती सं ह बनवण,े आिण मग 

संवेदनशील प रसर े ां या थल-कालानु प व थापनाची परेषा आखणे ही काम े हातात घेतली. ासाठी 

काही मूलभूत संशोधन कर याची आव यकता होती; ते क न शा ीय िन कष कािशत केले.  

सव उ  े साध यासाठी अनेक ठकाणांना य  भेटी द या, ठक- ठकाणी खुली चचास  े आयोिजत 

केली. खाण मालक व व थापक, उ ोगपित, िश क, बागायतदार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, म छीमार अशा 

िविवध ावसाियकांचा, आिण सव संबंिधत िवषयांतील त ांचा स ला घेतला.के ीय वन व पयावरण मं ी, 

गो ाच े आजी व माजी मु य मं ी, केरळ रा यातील कृिष व वन मं ी, कनाटकातील मं ी दजाच े 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 यांच ेअनुभव व अिभ ाय समजावून घेतले. 

हे सव अ यंत पारदशकतेन ेकेले व वेळोवळेी सव इितवृ े  अिधकृत संकेत थलांवर उपल ध क न दली.   

1989 साली पिहले संवेदनशील प रसर े   जाहीर केले गेल.े या वेळी ही े  ेकशी आखावीत व यांचे 

व थापन कस ेकेले जाव े ा संबंधी काहीही मागदशक त व ेउपल ध न हती.  2000 साली णव सेन सिमतीने 

कोण या िनकषावर संवेदनशील प रसर े  े ठरवावीत याबाबतचा एक अहवाल सादर केला. यात समृ द 

जैविविवधता, भरपूर पज यमान, उभे ड गर उतार, न ांचे उगम अशावंर आधा रत िविवध िनकष सुचवल.े तथािप  

णव सेन सिमतीने अशा संवेदनशील े ांचे व थापन कस े करावे ाबाबत काहीही मांडणी केली नाही. 

संवेदनशील प रसर े  ही संक पना रा ीय उ ानासार या संरि त देशा न खूप वेगळी आह.े साधारणतः रा ीय 

उ ानासार या देशात कोण याही कारचा मानवी ह त ेप अपेि त नसतो. पण संवेदनशील प रसर े ात 
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मानवी ह त ेप मो ा माणात असू शकतो.  उदाहरणाथ, संपूण डहाणू तालुका हा संवेदनशील प रसर े  हणून 

जाहीर कर यात आला आहे. तेथे एक औि णक वीजिन मती क , आिण िच कू या मोठ मो ा बागा आहेत.  ते हा 

संवेदनशील प रसर े ांत पयावरण संर ण काय ानुसार िजथ ेिजथ ेजे जे सयुि क असतील ितथ ेितथ ेते ते िनबध 

लागू करता येतात, तसेच पयावरण पोषक उप मांना खास ो साहनही दे यात येऊ शकत.े आजतागायत अशी 

संवेदनशील प रसर े  ेआखताना व तेथील व थापनाची मांडणी करताना, थािनक जनतेला सहभागी कर यात 

आलेले नाही.  परंत ु आम या त  गटाचा ही संक पना लोकािभमुख प दतीने - पायाकडून कळसाकडे जात - 

राबव याचा ताव आह.े एकूणच संपूण पि म घाट प रसरात पयावरण पोषक िवकासाची रचना करताना 

थािनक समाजांनी मह वाची भूिमका बजावावी अशी आम या गटाची कळीची िशफारस आह.े  

वषभर काम  के यावर त  गटा या अहवालाची परेषा प  झाली. ते हा त  गटान ेमाच 2011ला 

के ीय वन व पयावरण मं ी व या मं ालयाच ेअिधकारी ां यासमोर अहवालात काय असेल ाची बारका ाने 

मांडणी केली. नंतर यां या स यानुसार उरलेले तपशीलवार काम उरकून ठरले या मुदतीत ऑग टअखेर रोजी 

अहवाल सादर केला. अहवाल सादर करताच हा 21 स टबर 2011ला एका खु या सभेत जाहीर केला जाईल अस े

सां यात आले. परंत ुअनपेि त री या 19 स टबर रोजी हा काय म र  झाला आह,े व हा अहवाल स या गुलद तात 

ठेवावा व त  गटान े ातील कोण याही तपिशलाबाबत वा यता क  नय ेअसा आदेश दे यात आला. ा उ पर 

आजतागायत आम या त  गटाला काहीही िवचारले- पुसले नाही, कवा सांग यात आलेले नाही. केवळ वृ प ांतून 

ा अहवालाब ल वेगवेग या बात या येत रािह या, शासकांनी केलेली टीका ट पणी वाच यात आली.  

के  व रा य शासनां या टीकेचा रोख आम या अहवाला या िशफारस तून देशा या आ थक गतीला खीळ 

पडेल ावर होता. ह े साहिजक आह;े जगभरच शासनयं णांवर धनदांड यांची पकड असत,े व आपलाला जे 

फाय ाचे तेच रा िहताच ेअस े ितपादन ते व यांची री ओढणारे नेते-बाब ूकरत राहतात. हणून आपले आ थक 

िहतसंबंध यात गुंतलेले आहेत, तीच खरी आ थक गती. मग उ ोगधं ामुंळे मासेमारीची चंड हानी झाली, भूजल 

आटले, लोकांना िप याच े पाणी िमळनास े झाले तर याकडे काणाडोळा करायचा. आ थक गती या ताळमेळात 

ाचा िवचारच करायचा नाही, असा कारभार चालतो. िनदान पयावरणाची जबाबदारी असले या मं ालयाने ा 



अमृतमंथन 

Pa
ge

4 

गो कड ेल  वेधले पािहज ेअशी अपे ा आह,े आिण आ ही असाच सारासार िवचार क नच आमच ेिववेचन केले 

होते. पण या पयावरण मं ालयान ेआमचा त  गट थापन केला, याच मं ालयान ेतो अहवाल दडपून ठेवला.  

मािहती ह ाखाली मागणी 

आमचा अहवाल शासन जाहीर करीत नाही अस े दसताच अनेक नाग रकांनी मािहती ह ाखाली तो 

िमळव यासाठी अज केले. हा अहवाल अजून अंितम व पात नाही, याला अंितम व प आ यावर तो उपल ध 

क न दला जाईल अस ेसांगत पयावरण मं ालयाने ते फेटाळल.े तथािप केरळातील कृ णन् ह ेअिपले करत रािहले. 

यांचे अपील अखेर के ीय मु य सूचना आयु ां यापयत पोहोचले, व यांनी ते अपील एि लम य ेमा य क न हा 

अहवाल मिह याभरात  जाहीर केलाच पािहज ेअसा आदेश दला. ा िनव ािव  वन व पयावरण मं ालयाने 

द ली या उ  यायालयात धाव घेतली. परंत ु ा यायपीठानेही हा अहवाल लोकांपुढे आलाच पािहज,े यां या 

मतांना मान देऊन मगच यो य तो िनणय घेण े उिचत आह े असा िनवाडा दला. आपला िनवाडा देताना सूचना 

आयु ांनी हटले: “रा ा या दृ ीने काय मह वाचे आहे ाचा शहाणपणे िवचार क न शासन धोरणिवषयक िनणय  

घेत े  हे खरे. परंतु लोकशाहीत नाग रक हेच शासनाचे वामी आहेत. ते हा लोकांचा स ला न घेता आिण 

धोरणांमागची कारणमीमांसा लोकांपुढे पूणपणे न मांडता शासनाने धोरणिवषयक िनणय घेण ेसवथवै अनुिचत आहे. 

लोकशाहीम ये नाग रक हेच सावभौम आहेत आिण त  गटां या कामात लोकां याच पैशांचा िविनयोग केला जातो. 

ते हा नाग रकांनी अशा अहवालांत काय आह े हे जाणून घेणे अ याव यक आह.े िशवाय धोरण ठरिवताना अशा 

अहवालांचा वापर केला जातो आिण ा संदभात नाग रकांनी आपला अिभ ाय  करणे उिचत आह.े जरी 

शासनाने अहवालांतील मांडणी कवा िशफारसी मा य के या नाहीत, तरीही धोरण ठरिव यासाठी अहवालांची 

भूिमका मह वाची आहे आिण याकडे दुल  करणे अ य आह.े अहवाल जाहीर के याने नाग रकांना आपली मते 

शा शु  आिण तकशु  प तीने बनवण ेव मांडणे श य होते. सरकारला जर ा अहवालांकडे दुल  करायच ेअसेल, 

तर यामागची कारणपरंपरा तकशु  प तीने लोकांपुढे मांडली पािहज.े असे न के यास सरकारी िनणय हे  व 

अिववेक  आहेत, ही िन वळ मनमानी आह े असा लोकांचा समज होईल. लोकां यात असा अिव ास वाढणे हे 

के हाही रा िहताचे नाही.” 
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पुढील पावल े

ा िनवा ांनुसार के ीय वन व पयावरण मं ालयाने हा अहवाल आप या संकेत थलावर चढवला आह.े 

पंचेचाळीस दवसांत लोकां या सूचना मागव या आहेत. ह ेयो यच आह,े परंत ुआम या अहवालात ापुढे जाऊन 

गो ा या ादेिशक आराखडा बनव या या धत वर एक लोकािभमुख या सु  करावी अस ेसुचवले आह.े गोवा 

ादेिशक आराखडा बनव यासाठी तेथील त  गटाने गो ात जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आह े ाची 

मािहती नीट संकिलत केली व ा आधारे बनवलेले नकाश ेव िववेचन सव ाम पंचायती व नगरसभांपयत पोचवले. 

मग तेथ े ामसभांतून – मोह लासभांतून बारकाईन े चचा होऊन सूचना द या गे या, ा सा या संकिलत के या 

गे या व ा िवचारात घेऊन रा य तरीय आराखडा तयार कर यात आला. दुदवाने ा शेवट या ट यावर 

ामसभां या अनेक सूचना अयो य री या डावल यात आ या. यातून िनमाण झाले या असंतोषामुळे िवधानसभे या 

िनवडणुक त स ाधा यांचा दा ण पराभव झाला. हणून आमचा त  गट सुचवतो क  आमचा अहवाल काही अंितम 

नाही, तो िवचाराथ लोकांपुढे ठेवला जावा, केवळ इं जीत नाही, तर सव ादेिशक भाषांतही उपल ध क न दला 

जावा. संपूण पि म घाट देशातील  ामसभांतून – मोह लासभांतून ा अहवालावर  बारकाईने चचा हावी, व 

या सूचनां या आधारे मगच अंितम िनणय घेतले जावेत. 

आता अशी या सु  होईल अशी आशा आह.े ासाठी आ ही वैयि क पातळीवर अहवाला या 

भाषांतराला आरंभ केला आह.े भारतीय लोकशाहीवर  व भारतीय जनते या अंगभूत शहाणपणावर माझा जबरद त 

िव ास आह,े आिण ा सा या ढवळाढवळीतून पयावरणा या व जातं ा या दृ ीने खूप काही चांगले िन प  

होईल ाची मला खा ी आह.े  


