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प म घाट प रसर त  गटा या अहवालाचा पाठपुरावा 

{पयावरण व वन मं ालयाला आपला अिभ ाय पाठवताना खालील मु ांचा वचार करता येईल} 

1. पा भूमी 

पयावरण व वन मं ालयालान े प म घाट प रसर त  गटाचा 30 ऑग ट 2011ला सादर केलेला 
अहवाल  23 मे 2012ला मु य सूचना आयु  व द ली उ च यायालया या आदेशानुसार आप या 
संकेत थलावर चढवला आहे व लोकांनी आप या ित या 45 दवसांत पाठवा या अस ेआवाहन केल े

आहे.  

आजची ढ : लोकशाह  णालीना ठुका न नेते, बाब ू व धनदांड यानंी हातिमळवणी क न लोकांवर 
वकास काय म लादण;े जोड ला अशाच संगनमतातून िनसगसंर णाचे काय मह  लोकांवर लादणे. 

ाची दोन ल णीय उदाहरण े हणज े िसंधुदुग ज ातील कळणेवर खाण हा तथाकिथत वकास 

काय म लादल े जाण,े आ ण युने कोकडे पाठवलेला प म घाट व  वारसा थल ताव. हा 
युने कोला गेलेला ताव थािनक जनतेला हा ताव बनव या या येत सहभागी केल ेनाह  ा 
कारणा तव संयु  रा संघा या मूलिनवासी जनते या यासपीठान,े तसेच अंतररा ीय िनसग संर ण 

संघटनेन ेह  नाकारला.  

आता प म घाट त  गटाचा अहवालह  ाच पठड तला आहे; तो िनसगसंर ण लोकांवर लाद ूपहात 

आहे असा जोरदार चार चालला आहे. अहवालात एक, दोन व तीन पातळ या संवेदनाशील 

प रसर े ांची जी आखणी सुचवली आहे, व वेगवेग या पातळ वर या े ांसाठ  जी वकासनीती सुचवली 
आहे, ती तंतोतंत मा य झालीच पा हज ेअसा आमचा दुरा ह आहे अस ेभासवल ेजात आहे.  
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परंतु असा आमचा बलकुल आ ह नाह . उलट प  हटल ेआहे क  संवेदनाशील प रसर े ां या सीमा 
ा केवळ पंचायतीं या ह ंची व पाणलोट े ांची तपशीलवार मा हती सहज उपल ध न हती हणून 

तालु यां या आधारावर आख या आहेत; तातड ने जिमनीवर पडताळून या सुधारण ेआव यक आहे. 

तसेच वेगवेग या भागांत वकास काय मांचे िनयमन कस ेकराव,े हेह  केवळ चचला एक ठोस आधार 

हणून सुचवल ेआहे. जागोजाग वकासाचे काय काय म हवेत आ ण काय नकोत हे शेवट  ाम सभा/ 
मोह ला सभा ां याच पातळ वर थािनक जनतेनेच ठरवावे, आम या त  गटान े कंवा द ली- मुंबईत 

ठ या देणा या नेते-बाबूंनी नाह  अस ेआ ह  व छ हटल ेआहे. िशवाय केवळ िनयमन सुचवलेल ेनाह . 

ऑ ेिलयात आज लाग ू असले या काय मां या नमु यावर लोकांना शेत जिमनीत से य अंश 

वाढव यासाठ ; तसेच, देवराया आ ण देवडोह जतन कर यात, व य जीवांना संर ण दे यात सहभागी 
हो याब लह  आिथक ो साहन ाव े अस ेसुचवल ेआहे.  

2. लोकांपयत पोचू या  

त  गटाची सवात मह वाची िशफारस ा अहवालाचा ताबडतोब सुबोध मराठ त भावानुवाद क न तो 
स ा या मुलुखातील सव ामसभांपयत, छो या-मो या शहरांतील मोहो या-मोहो यांपयत पोचवावा, 
आ ण मग लोकांनीच िनणय याव ेह च आहे. गो यात ादेिशक आराखडा बनवताना ह च काय णाली 
वापरली गेली; इतर ह  ितचे अवलंबन करणे सहजश य आहे. 

पयावरणाबाबत िनणय येत सहभागी हो यासाठ  73 या व 74 या घटनदु तीनुसार रा य 

सरकारांनी ाम पंचायती, तालुक पंचायत सिम या, ज हा प रषदा, नगरपािलका व 

महानगरपािलकांसार या थािनक वरा य सं थांना बळकट अिधकार ावेत, आ ण ा थािनक 

वरा य सं था प म घाट त  गटा या अहवाला या संदभात लोकािभमुख िनणय येतून जे काय 

ठरेल याची सु यव थत अंमलबजावणी कर यात सहभागी होतील ाची खा ी करावी.  

ा पलीकडे प म घाट त  गटा या अहवालातील अनेक िशफारसी देशभर, स ा या तसेच 

संवेदनाशील प रसर े ां या सीमांबाहेरह  अंमलात आण या पा हजेत हे सवाना पटेल अस ेवाटते.  

3. पयावरण संर णाबाबत शासक य कायवाह तील ुट   

आज पयावरण संर णाबाबत शासक य कायवाह त या ुट  आहेत या दूर कर यासाठ  शासनान े

िनरिनराळ  पावल ेउचलावीत असेह  अहवालात सुच वल ेआहे.  
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 वायु व जल काय ासंार या दूषण िनयं ाणाबाबत या काय ांची अंमलबजावणी घ टपण ेकेली 
गेली पा हज े

 जे हा लोक पयावरणा या हानी व  िनषेध य  कर यास उभ े राहतात, ते हा यांचा िनषेध 

दडपला जाऊ नेये, उलट अशा गो ी िनदशनास आणून दे यास ो साहन दल ेजाव े

 पयावरणाबाबत िनणय येत सहभागी हो यासाठ  ाम पंचायती, तालुक पंचायत सिम या, 
ज हा प रषदा, नगरपािलका व महानगरपािलकांसार या थािनक वरा य सं थांना बळकट 

अिधकार दल ेजाव े

 २००२ 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 
 २००१ या पकां या वाणांचे संर ण व शेतक यांचे अिधकार काय ानुसार परंपा रक वाणांची 

न दणी केला जावी व अशा वाणांचे लागवड खाली जतन कर यासाठ  पंचायतींना अनुदान दल े

जाव े

 २००६ या वनािधकार काय ाची सु यव थत अंमलबजावणी केली जावी  
 नाग रकांना पयावरणाची देखभाल कर याम य ेसहभागी कर याची पयावरण वा हनी योजना 

पु हा सु  करावी  
 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 य े थािनक जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी करण े स चे 

असाव े[ग] जनसुनावणी या वेळ  पुढे आलेली सव मा हती व मांडले या सव सूचना वचारात घेणे 
स चे असाव े [घ] पाच वषासार या काह  िनयिमत कालावधीनंतर पु हा एकदा 
पयावरणसंबंिधत मंजुर  घेणे स चे असाव े [च] पयावरणसंबंिधत मंजुर  देताना घातले या 
अट ंचे पालन होत आहे अशी खा ी क न घे याम य े जैव व वधता यव थापन सिम यांना 
सहभागी करण ेस चे असाव े  [छ] सु या सु या प तीन ेनाह  तर कोण याह  एका देशातील 

वेगवेग या क पांतून व इतर ह त ेपांतून होणा या पयावरणावर ल आघातांचे पर ण 

साक यान ेकरणे स चे असाव े 

 ादेिशक वकास योजनांची य ी वाढवून यांम ये पयावरण संबंिधत वषयांना समा व  केल े

जाव ेव अशा िनयोजनात जैव व वधता यव थापन सिम यांना सहभागी करण ेस चे असाव े
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4. भारता या पयावरणाबाबतचे एक व सनीय व समृ  असे मा हतीचे भांडार 
िनमाण करणे 

शासनान े एक पारदश , सवसहभागी असा पयावरण संबंधी मा हती समु चय िनमाण कर यासाठ  

य शील असाव.े ा साठ    

 शासनाजवळ असलेली सव पयावरण संबंधी मा हती तातड ने खुलेपण े उपल ध क न दली 
जावी. उदाहरणाथ, उ ोगधंदे कोठे बसवावेत हे िन त कर यासाठ  वकिसत केलेला ज हावार 
मा हती समु चय व नकाश ेलागलीच जाह र हावेत 

 २००६ 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  

 NCERT तफ केले या २००५ या रा ीय पा य म पर णात सुचव यानुसार व ा या या 
पयावरण वषयांत केले या क पां या आधारावर भारता या पयावरणाबाबत या मा हतीचे 

भांडार िनमाण केल ेजाव.े 

5. ित या पाठव याचा संपक 

ित या प ा ारे, फॅ स ारे कंवा ई-मेलनेदेखील पाठवा या. 

Dr. Amit Love, Deputy Director,  
Telephone: 011-24362827, Telefax:011-24364594, 
Email: amit.love@nic.in , sv.godavarthi@nic.in.  
Address: Room No. 539, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi – 
110 003. 
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