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1) ा तािवक
भूिमका
िनकोप िनसग हा मानवी जीवनानंदाचा, आरोयाचा, अनेकांया उपजीिवके चा आधार"तंभ आहे. मानवाया
उपजत िनसग %ेमातून वड-(पपळ-उं बरांची पूजा, देवडोह व देवरायांचे संर*ण अशा अनेक चांग-या परं परा िनमाण
झा-या. /ाच भावनेतून आज अभयार0ये, रा1ीय उ2ाने "थािपली जातात, देशाचा एक तृतीयांश भू%देश, तर 6याया
दु8पट दोन तृतीयांश ड9गराळ मुलुख वनाछा;दत असावा हे मा<य के ले जाते. ते=हा काही >ठकाणी खास कAन, पण
सवBच संयमशीलतेन,े िववेकाने िनसग सांभाळणे Cेय"कर आहे. िवशेषतः जीवसृDीया िनवाEयांचे - भूमी तसेच
जलाधा>रत नैसGगक अिधवासांचे – तुकडे तुकडे पडू नयेत, 6यांयातले जोड, 6यांयातले दुवे >टकू न रहावेत Hहणून सतत
द*ता बाळगली पािहजे. िनसगाला सांभाळावे Hहणूनच आपण %दूषण िनयंBणासंबंिधत वायु व जल कायदे,
जैविविवधता कायदा, िपकांया वाणांचे संर*ण व शेतकEयांचे अिधकार कायदा, पयावरणावरील आघातांचे परी*ण
कर0याची तरतूद, नाग>रकांना पयावरणाची देखभाल कर0यामKये सहभागी कर0याची पयावरण वािहनी योजना हे
सगळे घडवले. दुदLवाने /ाची सुMवि"थत अंमलबजावणी होत नाही, ती काटेकोरपणे झाली पािहजे, िशवाय पिNम
घाटासारOया खास िनसगसमृP टापूत शाQीय

मािहतीया आधारे जैविविवधतेची िनगराणी कर0याची Mव"था

कायरत के ली पािहजे, अशी आमया पिRचम घाट प>रसर तST गटाची भूिमका आहे.

िवके <Vीकृ त पंचायत राSय – नगरपािलका शासनMव"था, तसेच आ;दवासी "वशासन, जैविविवधता व वनािधकार
कायदे ही सव चौकट ताबडतोब जारी करावी. आज अिधकृ त िनसग संर*ण के वळ लोकांना जाच करणाEया शासकXय
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लोकसहभागाने =हावी, व /ासाठी आपली लोकशाहीला मान देणारी 73Mा व 74Mा घटनेदU
ु "तीनुसार रचलेली
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िनसग%ेमाया उSवल परं परा असले-या आप-या देशात िनसगाची जपणूक दंडुकेशाहीने न=हे, तर

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
यंBणेYारा के ले जाते. ही पPती भारतीय परं परे ला, लोकशाहीला पूणप
 णे िवसंगत आहे, ती बदलावी. लोकिभमुख िनसग
संर*ण %6य*ात जिमनीवर उतरवावे, अशीही आमया पिRचम घाट प>रसर तST गटाची धारणा आहे.
आपणा सवाZनाच िवकासाची आस आहे. साहिजकच आहे. िवकास Hहणजे उमलणे, खुलणे. तर जी %;[या ही
‘ब\जनिहताय ब\जनसुखाय’ असेल, ती िवकासाची %;[या. खणून, जाळू न, लोकांना दडपून, कदािचत् पैसा फु गेल, पण
तो खरा िवकास, ती खरी उ]ती, कदािप नाही. ती ठरे ल, ‘अ-पजनिहताय "व-पजनसुखाय, ब\जनघाताय ब\जनदुःखाय’
अशी अवनती! भारतीय घटना आप-याला बजावते कX जनतेची स_ा पूण व अखेरची आहे. /ा देशाया मालकांया जनतेया ह`ांची, जीवनानंदाची, उपजीिवके ची पायम-ली होणार नाही अशीच शासनMव"था असली पािहजे.
आज आपले नेत,े बाबू सदबादया हाता या माणे
जनतेया पाठुं गळी बसले आहेत, लोकांवर सव काही
लादताहेत. लोकांना िवकासाची आच आहे, जोडीने िनसग
सांभाळयाचीही कळकळ आहे. ख या लोकशाहीत हा
हातारा, याया यो य जागी – खाली, उतरवून िवकासाचे,
तसेच िनसग र!णाचे सव िनणय लोकसहभागाने,
लोकानुमतीने घेतले गेले पािहजेत. यासाठी आप%या घटनेत
यो य या तरतुदी आहेत, कायदे पा&रत के ले गेलल
े े आहेत.
जनतेनेच रे टा लावून ते अंमलात आणले पािहजेत.

दुदLवाने आज नेत-े बाबू जनता जनादनावर सारे लादत आहेत, /ातून िनसगाची नासाडी होते आहे, महागाई

पािहजे, सव िवकास नीती सवसमावेशक पPतीने ठरवली गेली पािहजे. Hहणून आमचा तST गट सुचवतो कX आमचा
अहवाल काही अंितम नाही, आHही वेगवेगbया *ेBांसाठी मांडलेली मागदशक सूBे तंतोतंत "वीकारावी असा कोणताच
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बदलले पािहजे. सारा राSयMवहार हा मालकांया इछे नुसार चालला पािहजे. सारी िवकास %;[या लोकािभमुख झाली
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भडकते आहे, बेरोजगारी वाढते आहे, िवषमता कडकते आहे, देशातली Bेचाळीस ट`े %जा अधपोटी ठे वली जाते आहे. हे
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दुराcह नाही. आमची व"तुिनd, तक शुP व िवTानािधिdत मांडणी ही एका लोकािभमुख िनणय %;[येला गती
दे0यासाठी के ले-या %ाथिमक सूचना इतकXच मानावी. हा अहवाल िवचाराथ मराठी व इतर %ादेिशक भाषांतून लोकांपुढे
ठे वला जावा. संपूण पिNम घाट %देशातील cामसभांतून – मोह-लासभांतून /ा अहवालावर बारकाईने चचा =हावी, व
6या सूचनांया आधारे मगच लोकशाही पPतीने अंितम िनणय घेतले जावेत. आमचा आcह आप-या देशात कायदेशीर
राजवट राबिवली गेली पािहजे, लोकांया इछा- आकां*ांना मान ;दला गेला पािहजे एवढाच आहे.
हे अMवहाय आहे असे Hहटले जाईल. िबलकु ल नाही. दोन दशकांपूवf के ले-या 73Mा व 74Mा घटना
दुU"6यांनुसार हे सारे करणे आवRयक आहे, आिण 6यासाठी "थािनक "वराSय सं"थांची रचना के ली गेलेली आहे. िशवाय
पिRचम घाट %देशातील गोवा राSयात नुकतीच अशीच एक नमुनेदार %;[या यश"वीरी6या पुरी के ली गेलल
े ी आहे. 6या
राSयात गोवा %ादेिशक आराखडा 2021 बनव0यासाठी नेमले-या तST गटाने गोMात जिमनीचा वापर आजिमतीस
कसा होत आहे /ाची मािहती नीट संकिलत के ली व /ा आधारे बनवलेले नकाशे व िववेचन सव cाम पंचायती व
नगरसभांपयZत पोचवले. मग तेथे cामसभांतून – मोह-लासभांतून बारकाईने चचा होऊन सूचना ;द-या गे-या, /ा
साEया संकिलत के -या गे-या व /ा िवचारात घेऊन राSय"तरीय आराखडा तयार कर0यात आला. ते=हा आधुिनक
भारतात हे के वळ शय आहे एवढेच नाही, तर आप-या लोकशाही घटनेनुसार हे करणे सhXचे आहे.

साचला
रे खाटण
कािलदासाची स/ाचला

कािलदास रघुवंशाया चौiया सगात रघु;दिवजयाचे वणन करतो. अयोKयेपासून िनघालेला रघु गंगेया
मुखापाशी पोहचतो. ितथून समुVकाठाने कू च करत पिRचम घाटाला येऊन ठे पतो. /ा पवतCेणीला महारा1ात,

चंदनाचा लेप ;दलेले उरोज. खरे च, या दोनही पवतCेणjया पूव उतारांवर भरपूर चंदन आहे. कारवार-गोवा-(सधुदग
ु 
आहे ितचा समुVाला िभडलेला क>ट-िनतंब %देश. आज kD, िनकHमा राSयMव"थेया दुRशासनाने या स/ाचलेचा
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उपमा देतो. ही स/ाचला उ_रे कडे पाय कAन उजMा कु शीवर प\डली आहे. नीलिगरी आिण आणेमलय आहेत ितचे
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कनाटकात, के रळात स/ा;V अथवा स/ाचल Hहणतात. शृग
ं ार रसराज कािलदास या िग>रराजीला एका सुंदर युवतीची
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िहरवा शालू पार फाडू न-फे डू न ितची दुदश
 ा के ली आहे. कोणताही कृ lण ितला ह>रतवQे पुरवायला उभा नाही. ते=हा या
दुRशासनाला ने"तनाबूत करायला लोकशिhAपी भीमच पािहजे ! /ासाठी, आपण साEया स/%ेमjनी, (वदा
करं दीकरांया शmदांत, स/ाVीया कnाकडू न छातीसाठी ढाल घेतली पािहजे!

पयावरण आिण िवकास
महाभारतात दुRशासन आहे, तसाच िवRवकमाही आहे. िवRवकमा देवांचा महान िश-पशाQT होता. याने
िवlणूचे सुदशनच[, िशवाचा िBशूळ, इ<Vाचे वp िनमाण के ले; Yारकानगरी, लंका, हि"तनापूर व इ<V%"थ उभारली;
रथ, िवमाने, आभूषणे बनवली. एवंच िवRवकमा हा मानव िनGमत सृDी घडवणारा, आ;दम यांिBक. िवकास%;[येत
मानव अशी िनGमती करतच राहणार. 6यातून िनसगात ढवळाढवळ होणारच. य(6किचतही ढवळाढवळ होता कामा नये
अशी कोणाचीच भूिमका असणार नाही. पण मनुlय%े>रत यांिBक िनGमती- कु ठे ही, कधीही, कशीही के लेली - ही सव
नेहमीच "वागताह आहे असे Hहणणेही उिचत नाही. यात तारतHय, िववेक दाखवलाच पािहजे. शृग
ं ार हा मानवी
जीवनाचा अिवभाSय आनंदवधक भाग आहे, Hहणून दुRशासनाचा Vौपदीवरचा अ6याचार हा काही आपण शृग
ं ा>रक
अतएव "वीकारणीय कधीच मानणार नाही. तशीच सवच कृ िBम िनGमती नेहमीच "वागताह आहे असे मानणे पूणत:
असमथनीय आहे. तीही संयमाने के ली पािहजे. ती करताना िनसग राखलाच पािहजे, लोकांना <याय िमळालाच पािहजे.
िनGमती आिण िनGमती %;[या- कम आिण फल- यांयात ग-लत करणे अगदी चुकXचे आहे. अशी ग-लत कAन
लोकांना kमात टाकले जाते. तुHही लोखंड, पोलाद वापरता ना? मग वाटेल तशी नासाडी करत, लोकांया पोटावर पाय
आणत जिमनीतून लोखंडाचे खिनज काढलेच पािहजे! /ासाठी गोMातील बेकायदेशीर खाणjचा पडदाफश करणारा शाह
आयोग Hहणतो तसा तीनशे प]ास अmज Uपय़ांचा गैरMहार के लाच पािहजे. ते खिनज मातीमोलाने चीनला िवकलेच
पािहजे. या उ8पर चीनला खूप पैसे देऊन आपण पोलाद िवकत आणलेच पािहजे, अशा तEहेचे %ितपादन के ले जाते. कोण
शहाणा हे सगळे मा<य करे ल? आप-याला पोलाद हवे हे खरे . पण ते उपलmध कर0याची %;[या कशी असावी याचा

प>रसर तST गटाया अहवालाचा रोख िवकास रोख0यावर नाही, िवकासासाठी आवRयक ही िनGमती सुकमातून कशी
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देत चालवले-या %;[येतून ते िनमाण करायला हवे. सुकमातन
ू घडवायला हवे, दुlकमातून न=हे. आमया पिRचम घाट
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सारासार िवTानािधिdत िवचार करायला हवा. एका िनकोप, िनसगाला िनlकारण ध`ा न पोचवणाsया, लोकांना <याय
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करता येईल याकडे लोकांना िवचार%वृ_ कर0यावर आहे. आप-याला सदसिYके बुिPने वागणारा िवRवकमा हवा,
अ6याचारी दुRशासन नको, एवढाच आमचा िनlकष आहे. िवकासच नको असा िबलकु लच नाही!
रे खाटण: 'ौपदी व)हरण
िवकासाया बहायाने आज स+ाचलेचा िहरवा शालू फे डला जातो आहे. लोकशाहीया
भीमानेच +ा दु/कम0 दु1शासनाला वठणीवर आणले पािहजे!

आज ‘िवकास’ आिण ‘पयावरणाचे संर*ण’ पर"परिवरोधी आहेत, िवकास हवा असला तर पयावरणाची
नासाडी होणारच होणार असे kामक, tकब\ना खोडसाळ िचB िनमाण के ले जाते. /ामागे एवढेच आहे कX तथाकिथत
िवकास करताना, उदाहरणाथ, बेदरकारपणे पवनचयांसाठी ड9गर र"ते बनवताना दरडी कोसळवू देणे, ओढे-नाले
बुजवून टाकणे, शेतांवर राडारोडा पसA देण,े अशा गैर%कारांतून उ2ोजकांचा आधीच भरपूर िमळणारा फायदा
आणखीच वाढतो. अशा पैशाया लोभाने िवकासासाठी िवKवंस अटळ आहे असा बहाणा के ला जातो. परं तु आज जगात
औ2ोिगक िवकासात आघाडीवर आिण आजया मंदीतही आGथक सुि"थतीत असले-या जमनीसारOया देशात
पयावरणाची खूप काळजी घेतच िवकास चालू आहे. तेथे पयावरणवादी cीन पाटfचे अनेक सद"य िवधानसभांत िनवडू न
आलेले आहेत, ते %भावीपणे काम करत आहेत. एवढेच कX जमन उ2ोजकांना उ2ोगधंदे भरभराटीत ठे व0यास अगदी
पुरेसा, परं तु भारतात-यासारखा वारे माप नफा िमळत नाही. पण Hहणूनच जमनीत महागाई, सामािजक िवषमता एका
मयादेत आहे. आपणही /ाच िववेकपूण मागाने पुढे जाणे उिचत आहे.

वृ वेली आहा सोयरी वनचरे !
रे खाटण

अडचणीत टाकलेच पािहजे असेही %ितपादन के ले जाते. पण आजही मोwा %माणात लोकांनी आप-या परं परांतन
ू ,
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जोडीलाच भारतात िनसग संर*ण करायचे असले तर 6यासाठी लोकांची हकालपvी के लीच पािहजे, 6यांना
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फळांनी लगडलेली उं बराची शाखा
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"वयं"फू तfने िनसग सांभाळला आहे. देशभर अजूनही वड-(पपळ-उं बर ही प>रसराया दृDीने कळीची संसाधने तगून
आहेत, देवराया >टकू न आहेत. देशात-या अनेक भागात माकडे-वानरे -मोर बागडत आहेत. काळवीट-(चकारा-िवशेषतः
नीलगायjची संOया अनेक >ठकाणी वाढली आहे. (चकारा-काळवीटांची चोरटी त"करी पकडू न दे0यात "थािनक लोक
पुढाकार घेत आहेत. राज"थानात अनेक भागांत लोक ओरण जंगले संभाळू न आहेत. नागालँडमKये "थािनक समाज
िनसगर*णात पुढाकार घेत आहेत. उ_राखंडात-या वनपंचायती अनेक >ठकाणी चांगले काम करत आहेत. पूवfचे िन"तार
ह` असले-या मKय भारतातील अनेक भागांत लोक जंगल संभाळू न आहेत. ओ>रसात मोwा %माणावर सामूिहक वन
संर*णातून जंगलाचे पुनUzीवन झाले आहे. /ा उलट वन िवभागाया अख6यारीत भीमाशंकरया प>रसरात
पवनचयांया माKयमातून सुA आहे तशी िनसगाची भरपूर नासाडी िजकडे ितकडे चालू आहे. वर हेही ल*ात
ठे व0याजोगे आहे कX ि"व6झलZडची के वळ गे-या दीडशे वषात फोफावलेली िवपुल वनराजी सवतः गावसमाजांया
मालकXची आहे. अखेर प>रसर सुि"थतीत राखून खरा लाभ होतो "थािनक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन
कर0याची खरी कु वत असते "थािनक लोकांपाशी. "थािनक प>रसराब{ल Mव"थापनाला आवRयक अशी बारकाMाची
मािहती पण असते "थािनक लोकांपाशीच. ते=हा जसा िवकासाची ;दशा ठरव0यात लोकांचा सहभाग हवा, तसाच िनसग
र*णातही.
एवंच, ‘िवकास’ आिण ‘पयावरणाचे संर*ण’ पर"परिवरोधी आहेत, तसेच लोक हेच िनसगाचे शBू आहेत, अशी
धादा<त चुकXची, फसवी मांडणी गृहीत धAन आज िवकास आिण िनसग र*ण दोनही लोकांवर लादले जात आहेत.
लाद-यावर राखीव जंगले, अभयार0ये, रा1ीय उ2ाने /ांत तेवढा िनसग राखू या, /ांया बाहेर वाटेल तसा िवKवंस
करणे समथनीय आहे अशी भूिमका घेतली जाते आहे. पण प>रसर िवTान सांगते कX अशा अगदी मया;दत आCय"थानांत
जैविविवधता कदािचत थोडा काळ >टके ल, पण ते *णभंगरु ठरे ल. जैविविवधतेचे िचरं तन जतन करायचे असेल तर
जीवावासांयात सलगता हवी. Hहणजे सवB अगदी रा1ीय उ2ानांसारखी पूण संर*ण ;दलेली मोठ मोठी आCय"थाने
हवीतच असे नाही, पण अशा आCय"थानांया जवळपास िनसगाला अनुकूल असे हर तEहेचे िनवारे हवेत. आप-या
परं परे त सवB फै लावलेली वड, (पपळ, उं बर, नांदक
ु |ची वृ*राजी असे आसरे पुरव0याचा एक माग होता. मी ब}गलूAया
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अनुकूल प>रसर िनमाण करायचा %य कर. आज ते आवार िहरवे गार आहे, एवढेच नाही तर 6यात एक तीन एकरांची
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इं िडयन इि<"ट~ूट ऑफ साय<समKये तीन तपे होतो. आमचे संचालक Hहणाले तू इथे शहराया मKयात जैविविवधतेला
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दाट राई िनमाण के ली आहे, ितयात आज इतरB दुGमळ झाले-या "ले<डर लो>रस /ा मक टकु लातील वैिशl~पूण
%जातीचे अनेक पशू तगून आहेत.
रे खाटण
"ले<डर लो>रस

ते=हा काळजी घेतली तर आपण सगळीकडे िनसग खूप छान राखू शकतो, आिण जोडीने वेगवेगbया %कारचे
उ6पादक, आGथक Mवहारही चालवू शकतो. जमनी, नॉव, "वीडन, ;फ<लंड मKये हे चालते, आिण आप-याकडेही
िश"तीत, संयमाने, िववेकाने वागायचे ठरवले तर पूणपणे साKय आहे. पण दुदLवाने आपण बेिश"तीत, बेसुमार हMासाने
सगळे करायचा वसा घेतला आहे ना! जे=हा क9कण रे -वेचे काम चालले होते, ते=हा मला जैविविवधता राख0यासाठी काय
करावे /ाचा स-ला दे0यासाठी पाचारण कर0यात आले. मी अनेक गोDी सुचव-या 6या सहज अंमलात आणून िनसगाची
हानी अनेक %कारे टाळता आली असती. एकच उदाहरण देतो: गोMात करमळीया पाणपयांनी गजबले-या तलावाला
रे -वे मागात छोटेसे बदल कAन वाचवता आले असते. पण अशा सगbया सूचनांना के राची टोपली दाखव0यात आली. वर
माझे नाव वापAन मी असे काही सुचवलेच नाही असे खोटे नाटे नाटक कर0यात आले. आज करमळीया तलावाची
दुदश
 ा पािह-यावर माया डोbयात पाणी येत.े माझे एक भूगभशाQT ेही सांगत होते कX 6यांनाही असाच अनुभव
आला. 6यांयाही सव सूचना धुडकव0यात आ-या. 6यामुळे आज पावसाbयात कोकण रे -वे मागावर मोwा %माणावर
दरडी कोसळू न मोठी आGथक हानी होत आहे. आळस आिण कं Bाटदारांची ता6कािलक फाय2ाची हाव यातून आपण
देशाचे, आप-या िनसगाच,े िनसगावर अजूनही िनभर असले-या आप-या ब\संOय जनतेचे %चंड नुकसान करत आहोत.

रे खाटण
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गोMातील करमळीचे तळे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

आपली सावभौम जैविविवधता
“रा1देिवचे िनसगिनGमत के वळ नंदनवन” असा िनसगरHय स/ा;V दि*ण भारताचा उदकिनधी आहे. इथून
गोदावरी, कृ lणा, तुंगभVा, कावेरी व वैगई सारOया पूववािह<या आिण वैतरणा, सािवBी, काळी, शरावती, नेBावती,
भरतपुळा, पे>रयार अशा अनेक पिNमवािहनी न2ा उगम पावतात. पण /ा पवतCेणीची खािसयत आहे के वळ इथेच
सापडणाEया जीवजाती. यंदाया नवराBीया सुमु तावर जैविविवधता करारनाHयाची आंतररा1ीय बैठक भारतातच
आयोिजत के लेली आहे. वीस वष राबत असले-या /ा करारनाHयानुसार के वळ भारतातच आढळणारे सव जीवजंत,ु पशुप*ी, ;कडे-मकोडे, वृ*-वेली, पाळीव पशूंया, िपकांया वाणांची जनुकXय िविवधता आपली सावभौम मालम_ा
मानलेली आहे, आिण /ाचे सवात मोठे भांडार पिNम घाटात आहे. भारतात-या के वळ "वकXय जीवजातjतला सवात
मोठा िह"सा, उ_ुंग िहमालयात नाही, तर आप-या स/ाVीया पवतCेणीत आढळतो.
रे खाटण
िमरीचा वेल

लागवडीखाली आणले-या अनेक वन"पतjचे व<य भाईबंद हा भारताया जीवसंप_ीतील एक िवशेष ल*णीय
भाग आहे, आिण कारवार- गोवा- बेळगाव- को-हापूर- (सधुदग
ु  हा टापू अशा वन"पतjचे जगातील सवात समृP आगर
आहे. इथे िमरी- वेलदोडा-दालिचनी-जायपBी अशा मसा-यांया वन"पती, कोकम – आंबा- फणस अशी फळझाडे,
अळकु nा- सुरणासारखी कं दमुळे, भात- तूर- मूग- चवळी- तीळ- हळद अशी िपके अशा नानािवध वन"पतjचे व<य पूवज

कAच शकतो, पण परकXयांनी ही भारताची सावभौम मालम_ा वापर-यास आप-याला अनेक पPतीचे लाभ होऊ
शकतात.

Page

\डकावे लागतात. असे अनेक जनुक 6यांया व<य भाईबंदांतून िमळू शकतात. /ातून आपण "वतः सुधा>रत वाण िनमाण
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व >रRतेदार मोwा %माणात आढळतात. िपकांया सुधारले-या वाणांची गुणव_ा सुधार0यासाठी िनरं तर नव-नवे जनुक
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िशवाय पिRचम घाट औषधी वन"पतjचा खिजना आहे. ;फरं गी भारताकडे आकGषत झाले ते मसाले आिण
औषधी वन"पतjमुळे. आधुिनक वन"पितशाQाया आ;दcंथांपैकX एकाचे नाव आहे– हॉटस मलबा>रकस. बारा खंडांत
रचलेला औषधी वन"पतjची सिचB वणने देणारा हा लॅ>टन भाषेतील cंथ के रळातील कोचीया डच राSयपालाने 16781693 /ा कालखंडात %िसP के ला. मुळात तो इटी अयुतन, अ8पु भट, रं गा भट व िवनायक पंिडत या चार वै2ांनी
म-याळम व क9कणी भाषांत िलहला होता. लोकांचे जगभरचे औषधी वन"पतjचे Tान युरोपीय िवTानाने अशा पPतjनी
संकिलत के ले व 6याया आधारावर अनेक औषधी उपयोगात, Mापारात आण-या. आजही पिRचम घाटावर अशा
शताविध औषधी वन"पती लोकपरं परांतन
ू वापरात आहेत, 6यांचे नव-नवे Mापारी उपयोग शोधले जात आहेत. अशा
Tानाचा वापर के ला गे-यास लोकांना 6यातून <याय लाभांश िमळावा असा आंतररा1ीय जैविविवधता करारनाHयाचा व
भारताया जैविविवधता काय2ाचा एक उ{ेश आहे. असे %6य*ात घड-याचे एकच उदाहरण आहे, ते Hहणजे काणी या
के रळातील आ;दवासी समाजाया आरोयपया (ायकोपस झेलािनकस) या वन"पतीया थकवा टाळ0याया
गुणधमाया Tानाचा उपयोग. हे Tान काणी लोकांकडू न ॉिपकल बॉटॅिनकल गाडन व >रसच इि<"ट~ूट (टीबीजीआर)
या सं"थेया शाQTांना िमळा-यावर 6यांनी यावर अिधक संशोधन कAन "जीवनी" नावाचे एक टॉिनक बनवले. कोvकल
आयवै2शाळा या उ2माने हे बनव0याया ह`ाया मोबद-यात टीबीजीआरला दहा ल* Uपये ठोक ;दले. 6या सं"थेने
यातील पाच ल* Uपये काणी लोकांचा एक िव"त िनिध "थापून 6यांया हवाली के ले.

रे खाटण
ायकोपस झेलािनकस

आंतररा1ीय जैविविवधता समझो6याचे मूळ आहे Mापारी िहतसंबंधांत. आधुिनक जीवतंBTानामुळे कोळी
आिण कोिळDकांसारOया अगदी टाकाऊ वाटणाEया िचजाही मह6वाया ठरत आहेत. कोिळDकांचे धागे तेवाच

%माणात उ6पादन करणे शय झाले आहे. कोbयांया वेगवेगbया जातjया धायांचे गुणधमही वेगवेगळे असू शकतात.
6यांया फh भारतात आढळणाEया ४५० जाती आहेत, िशवाय सारOया नMा- नMा सापडतात. अिधक अयासांती
आप-याकडील अनेक जातjया कोbयांत िवशेष गुणधमाZचे धागे न`Xच आढळतील. आणखी एक उदाहरण आहे (वचू,
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अंगातले धागा बनवणारे जनुक उचलून दुसEया एखा2ा जीवात बसवून कोbयांया धायाचे रे शमासारखे मोwा
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आकाराया पोलादाया धाया नही बळकट असतात. कोbयांची पैदास करणे अवघड आहे. पण आज कोbयांया
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इं गbया, गोमांचे. /ांचे िवष मzासं"थेवर प>रणाम करते. आज मानसोपचारांसाठी /ांया आधारे नव-नवी औषधे
बनव0याचे %य चालू आहेत. तसेच, पिRचम घाटावर आढळणाEया मरळसारOया काही माशांया जाती आपली िप-ले
त9डात वाढवतात, ते=हा त9डात-या पाचकरसांपासून िप-लांचा बचाव होत असतो. /ा गुणवैिशl~ाचा फायदा घेऊन
त9डात-या अ-सरसारOया िवकारांवर नवी औषधे शोधून काढणे सहजशय आहे. आतापयZत भारतात-या सुमारे दीड
लाख जीवजातjना शाQीय नावे ;दली आहेत. पण अंदाजच करायचा तर भारतात एकू ण चार लाख जीवजाती असू
शकतील. 6यात-या दीड लाख िन=वळ भारतवासी असतील, आिण /ा खास भारतापुर6या मया;दत असले-या जातjतील
ब\तांश, लाख-एक, जाती पिNम घाटावरया िनघतील. /ा साEया जनुकXय संप_ीपासून भिवlयात मानवांसाठी
उपयुh अशी अनेक उ6पादने सापडू शकतील. आंतररा1ीय जैविविवधता करारनाHया%माणे /ांयावरचे संशोधन
कर0यात भारताची भूिमका मह6वाची राहील, िशवाय भारत /ा उ6पादनांवरील फाय2ात एक भागीदार Hहणून दावा
कA शके ल.
स/ाVीया मुलखात अजूनही िपकांचे अनेक पारं प>रक वाण तगून आहेत. अशा पारं प>रक वाणांयात वैिवKय
ठे चून भरलेले असते, कारण यायाच आधारावर ते वष वषf रोगांसारOया, अचानक आले-या थंडीया लाटांसारOया
नवनMा आ=हानांना सामोरे जाऊ शकतात. हे वाण कणखर, लविचक, ब\ढंगी असतात. Hहणूनच ते शतकानुशतके >टकू न
राहतात. 6यांचे उ6प] आजया सुधा>रत, संक>रत, जनुकXय वाणां न कमी असते. पण आधुिनक वाणांचे भरघोस पीक हे
शेतात एकिजनसी प>रि"थती िनमाण कर0यावर, भरपूर पाणी, रसायने ओत0यावर अवलंबून आहे. असे वैिवKयहीन
आधुिनक वाण नव-नMा ;कडjना, रोगांना सतत बळी पडत असतात. फार काळ तगून रहात नाहीत. Hहणून
शेतीशाQTांना सतत नMाने उपटले-या ;कडी- रोगांना सामना देऊ शकणारे , नवे वाण %चारात आणायला लागतात.
अशाच पPतीने आिशयात आय् आर् -1, आय् आर् -8, … आय् आर् -34, अशी भाताया वाणांची माळया माळ
%चारात आली आहे. असे नव-नवे वाण िनमाण करायला शाQT धावतात ;कडीया नMा अवताराला, अथवा

करतात. 1970 पासून पसरले-या तप;करी तुडतुnाशी असा यश"वी सामना देणारे गावरान वाण िनघाले के रळात-या
पvांबी संशोधन के <Vाया प>रसरातले. ितथ-या शेतकEयांनी परं परे ने जोपासलेल.े /ातून आिशयाभरया भातशेतीचे
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तसे गुणधम असलेला वाण सापडला कX 6यातला अनुवांिशक गुणधम – जनुक – उचलून सुधा>रत वाणांत अंतभूत
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खारावले-या जिमनीला, tकवा अशाच इतर सम"यांना, िनसगतः त9ड देऊ शकणाEया पारं प>रक वाणांकडे. एखादा हवे
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अmजाविध Uपयांचे नुकसान टळले. /ा नंतर 1993 साली अंमलात आले-या आंतररा1ीय जैविविवधता
करारनाHया%माणे, तसेच आप-या 2001 या ‘िपकांया वाणांचे व शेतकEयांया ह`ांचे संर*ण’ /ा काय2ानुसार असे
गावरान वाण हे जर सुधा>रत, संक>रत, जनुकXय िबया0याचा आधार असतील तर ते वाण जतन करणाEया शेतकरी
समाजांना Mापारी फाय2ातील लाभांश िमळाला पािहजे हे त6व "वीकारले आहे. हे %6य*ात आण0यासाठी गावरान
वाणांया न9दणीची Mव"था के ली आहे. िशवाय या काय2ात खास वैिशl~पूण असे गावरान वाण, 6यांची नैसGगक
उ6[ा<ती चालू राह0यासाठी, काही %माणात शेतावरच वाढवत रािहले पािहजेत, व यासाठी पंचायतjना आGथक
%ो6साहन ;दले गेले पिहजे अशीही तरतूद के लेली आहे.

रे खाटण
भाताची ल9बी

/ा साEया संदभात पिRचम घाटाला आगळे मह6व आहे.

भारतभूची मणगाथा
स/ाVीया /ा खाशा जैिवक वैभवाचे रह"य भारतीय भूखंडाया को~विध वषाZया इितहासात आहे.
पृiवीवरचे भूखंड चंचल आहेत. ते तुटत असतात, भटकत राहतात, जोडले जातात. जे=हां पंचेचाळीस कोटी वषाZपूवf
जीवसृDीने समुVातून डोके वर काढले, ते=हां भारतभूमी दि*ण गोलाधात दि*ण अमे>रका, ऑ"ेिलया, आ;का,
अंटाGटकांना िचकटू न होती. उ_र गोलाधातही एक %चंड खंड होते. या जिमनीवर जीवसृDी हळू - हळू िवकिसत होत
रािहली. %थम नेयांया भाईबंदांची, मग सूिचपणf वृ*ांची वने फोफावली. /ा अ]ाचा फडशा पाडायला लागलीचच
मोठ-मोठे पैस,े आिण 6यांया पाठोपाठ कXटक अवतरले. ;कnांना खायला बेडकांचे पूवज उवले. पण िनसगाचे रहाट
गाडगे हळू हळू ;फरते. 6यामुळे बेडकांचे पूवज अवतरायला तmबल दहा कोटी वष लागली. आणखी पाच कोटी वषाZनी

रं गीत फु लांच,े फु लपाखरांचे युग अजून भिवlयात होते.
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पशु अवतरले. /ा वीस कोटी वषाZपूवfया काळात परागीकरणासाठी वन"पित वाEया- पा0यावरच अवलंबून हो6या.
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बेडकांना फ"त करणारे सापांचे पूवज उ6[ांत झाले. नंतर दहा कोटी वषाZनी िचचुंVीसारखे कXटक भ*क छोटे छोटे स"तन
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/ा प>रि"थतीत पंधरा कोटी वषाZपूवf भारत दि*ण गोलधात-या %चंड खंडापासून फु टून हळू हळु उ_रे कडे
सरकू लागला. हे उ_रायण तmबल दहा कोटी वष चालले. [मेण मादागा"कर बेटापासून भारतीय भूखंड तुटताना जमीन
उचलली जाऊन स/ाVीची पवतCेणी आिण ;कनारपvी तयार झाली. /ा %वासाया मKयावधीत आज स/ाVीला
आछादणाEया सपुlप वन"पती पृiवीवरया इतर खंड%ाय भूभागांवर फोफाव-या. 6याच बरोबर /ा खंडांवर
डायनोसॉरांनी आपले सााSय %"थािपत के ले. साडेसहा कोटी वषाZपूवf मोठी उलथा- पालथ झाली. भारतभूमी सरकत
सरकत पृiवीचे कवच अगदी पातळ असले-या भागात येऊन पोचली. 6या धयाने कवच फु टू न न भूतो न भिवlयित
असा Sवालामुखीचा उVेक झाला. 6यातून जो ला=हा रस उफाळला 6या रसातून महारा1ाचा कृ lणपाषाणदेह साकारला.
नेमकX याच वेळी एक अित%चंड उ-का पृiवीवर आदळली. धुळीने, राखेने वातावरण काळवंडले आिण पृiवी गारठली.
/ा हाःहाःकारात डायनोसॉरांचा नायनाट झाला. 6याचा फायदा िमळू न स"तन पशूंची, पयांची भरभराट झाली.
पृiवीवरया जीवसृDीचा असा कायापालट होत असताना भारत एक महासागरातले बेट होते. /ा
परावतनापासून दुरावलेले होते. [मेण पाच कोटी वषाZपूवf आपला भूभाग आिशयाला येऊन धडकला. /ा टकरीतून हळू
हळू िहमालय उं चावला. भूमाग इतरB उ6[ांत झाले-या सपुlप वन"पती, फु लपाखरे , प*ी, पशू भारतावर ब"तान बसवू
लाग-या. इथेही 6यांया नMा जातjची उ6[ाि<त होऊ लागली. नMाने साकारले-या भारताया तीन भागांत भरपूर
पाऊस पडायला लागून जीवसृDीला खास बहर आला. ते तीन %देश होते, अंदमान-िनकोबार बेटे, स/ा;V, आिण पूव
िहमालय व 6याला जोडलेले ईशा<य भारतातले मेघालय-नागालड-मिणपूरचे ड9गर. /ातला स/ाVी सदाह>रत अर0याचे
एक बेटच आहे. उलट पूव िहमालय आेय आिशयात-या िव"तृत वन%देशाला जोडू न आहे. 6यामुळे आेय आिशयाया
जीवसृDीचे वैभव पूव िहमालयाला पण लाभले आहे. के वळ ि=हएनामपयZतया आेय आिशयाचा िवचार के ला, तरी या
%देशात सपुlप वन"पतjया जाती स/ाVीया ितपटीने, तर स"तन पशूंया, पयांया जाती दुपटी न जा"त आहेत.
भारताया दृDीने हे तीनही गट अवाचीन आहेत; गे-या पाच कोटी वषाZत भारतात पोचलेले. उलट साप- सरडे, बेडूक
%ाचीन गट आहेत. 6यांचे पूवज
 भारत दि*ण गोलाधात अस-यापासून, पंधरा कोटी वषाZ नही जा"त काल आप-या
भूमीवर वा"तM कAन आहेत. Hहणून या गटांयाही जा"त जाती पूव िहमा-यात अस-या तरी स/ाVीया स=वा-दीड

नटलेला आहे. स/ाVीवर सरीसृपांया 187 जाती आहेत, 6यात-या िनHHया फh इथेच सापडतात; बेडकांया शंभर
जाती आहेत, 6यात-या शी के वळ इथे आढळतात. 6यातही वृ*मंडूकांया 35 जातjपैकX 29 िन=वळ स/वासी आहेत.
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स/ाVी /ा %ाचीन गटांया वैिवKयाने, िवशेषतः इतरB कोठे ही न आढळणाEया जीवजातjनी, खरोखरच
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पटच आहेत.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
देवगांडुळे नावाचे बेडकांचे हात-पाय नसलेले भाईबंद आहेत, 6यांया 22 जातjपैकX 20 आप-याच आहेत. मातीत पुAन
राहणाEया बांडा सपकुलातील सवया सव 45 जाती फh स/ाVी व लंकावासी आहेत, आिण 6यात-या 34 के वळ
स/ाVीत सापडतात. अवािचनांपैकX सपुlप वन"पतjया स/ाVीवरया 4000 जातjपैकX 1400 स/ाVीपुर6या सीिमत
आहेत. 6यांयातही तेरnांया 86 पैकX 76 जाती पूणत
 ः स/वासी आहेत.
स/ाVीचे जैिवक ऐय िहमालयाया तुलनेने कमी. तरीही इथ-या हजारो जीवजाती के वळ भारतात
सापडणाEया आहेत. उलट िहमालयात अशा िनखळ भारतीय जीवजाती जवळ- जवळ नाहीतच. कारण आपला िहमालय
पा;क"तान, नेपाळ, भूतान, बांगला देश, चीन, देश यांना जोडू न आहे. थोnाच पि* जाित, 53, के वळ भारतापुर6या
मया;दत आहेत. यात-या 17 अंदमान- िनकोबारात आहेत; 14 स/ाVीपुर6या सीिमत आहेत, आणखी 15 स/ाVी व
भारतात इतरB सापडतात. तुलनेने 53पैकX के वळ 4जाती भारतातील िहमालयापुर6या मया;दत आहेत. वसंत बापट
Hहणतात: “भM िहमालय तुमचा- अमुचा, के वळ माझा स/कडा”. भारताची जीवसृDीही वसंत बापटांया सुरात सूर
िनिNतच िमळवेल.

िवानाला
िवानाला,
ला, कायांना ठोकारणारा
ठोकारणारा असंतिु लत िवकास
/ा भारताची सावभौम संपदा, खास आप-याच अशा व<य जीवजाती, तसेच पाळीव पशूंची,शेतीतली,
बागायतीतली जनुकXय संसाधने सगळीकडे फै लावलेली आहेत; वनांत, तसेच न2ांत, सnांवर, शेती, बागायतीत सुPा.
/ांना >टकव0यासाठी के वळ राखीव जंगलांत, अभयार0यांत न=हे तर पिNम घाटभर सवBच जैविविवधतेला अनुकूल
असा प>रसर जोपासायला हवा. /ासाठी पिNम घाटाचा आGथक िवकास करताना शाQीय मािहती नीट िवचारात
घेऊन सHयक् धोरणे आखायला हवीत. दुदLवाने आप-या आजया कु शासन %णालीत मािहतीचा, Tानाचा, िवTानाचा
सुयोय वापर होतच नाही. /ाचे डोbयात भर0याजोगे नामी उदाहरण आहे उ2ोगांची सुयोय "थलिनिNित दशिवणारे
मानिचBे बनव0याया (Zonal Atlas for Siting of Industries) %क-पाचे. देशभर आजिमतीस कु ठे , ;कती %दूषण

नकाशे बनवले. पण असा साधक बाधक काळजीपूवक िवचार कAन िवकास काय[म राबवले तर मग वारे माप नफा कसा
सुटणार? Hहणून आजिमतीस शासनातफ च हे सगळे दडपले जाऊन अYा तYा %दूषक उ2ोग "थापन करणे चालू आहे.
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ओतून, अनेक शाQT – तंBTांनी मनापासून काम कAन भारतातील जवळ पास सव िज-/ांसाठी मािहती समुय व
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आहे, आिण /ा पुढे कु ठे , ;कती %दूषक उ2ोग %"थािपत करणे उिचत आहे हे ठरव0यासाठी भारत शासनाने भरपूर पैसे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
गोMाया %ादेिशक आराखडा 2021 बनव0यासाठी नेमले-या तST गटाने गोMात जिमनीचा वापर
आजिमतीस कसा होत आहे /ाची तोवर वेगवेगbया सरकारी दतरांत िवखुरलेली मािहती नीट संकिलत कAन
उपcहांया %ितमांया आधारे बनवले-या गूगल अथ %ितमेवर उतरवली. /ा मूळया डेटा बेसमKये खाणjना कोठे लीज
मंजूर के लेले होते व आज जिमनीवर कोठे उ6खनन चालले आहे हे "पD ;दसून येत होते. पिRचम घाट प>रसर तST
गटाया कामासाठी तसेच गोवा राSयाया सुवण महो6सव िवकास प>रषदेसाठी हा डेटा बेस फार उपयुh होता. मी
दो<हjचा सद"य होतो व दो<हjमाफ त थेट गोMाया मुOय मंयांनाही %6य* भेटून िवनंती के ली. परं तु अखेरपयZत हा डेटा
बेसमKये उपलmध कAन दे0यात आला नाही. आता <यायमूतf शाहांया अहवालातून "पD झाले आहे कX मोwा
%माणावर लीजबाहेर बेकायदेशीर उ6खनन चालू आहे, आिण हे दडव0यासाठीच हा डेटा बेस दडपून ठे वलेला आहे.
अनुिचत नफा िमळत रहावा Hहणून पयावरण संर*णाचे सगळे कायदे पण खुंटीला टांगून ठे वले जातात.
लोटयाया िचपळू ण जवळील महारा1 औ2ोिगक िवकास महामंडळामधील (एम.आय.डी.सी.) रासायिनक उ2ोगांचेच
उदाहरण या. इथ-या कारखा<यांतून िनमाण होणाEया हवेया व पा0याया भयंकर %दूषणावर Mवि"थत व पुरेशी
कारवाई होत नाही, आिण जी उपाययोजना राबवली जाते ती दोषपूण आहे. मी "वतः ितथे मोठया %माणावर दूिषत
पा0याचा िवसग ओढयात जात असलेला पािहला आहे. आता याच ओढयाचे पाणी कोतवली गाव िप0यासाठी वापरते.
गावचे सरपंच हे सारे भोगून व आता ही प>रि"थती आटोयात आणता येणार नाही हे जाणून हेच पाणी िपऊन
आ6मह6येया %यापयZत पोचले. मग धावपळ कAन 6यांना मुंबईया इि"पतळात ने0यात आले. 6यांचा जीव वाचवला
एवढेच, परं तु अजूनही ितथे कोतवलीया पा0याया %दूषणावर कोणतीही प>रणामकारक उपाययोजना कर0यात
आलेली नाही. असेच िवषारी सांडपाणी टँकरमKये भAन घेऊन बोरज धरणामKये टाकले गेल.े आता याच बोरज धरणातून
साEया खेड शहराला पाणी पुरवठा होतो. /ा अघोरी %कारामुळे खेडला होणारा पाणीपुरवठा काही काळ बंद ठे वावा
लागला. सवात वाईट Hहणजे लोटे येथील अनेक रासायिनक उ2ोग 6यांचे िवषारी सांडपाणी बोअरवेला खणून भूजलात
सोडताहेत. अशा ;क6येक अपराधांची न9द आहे, पण कोणालाही पकड0यात आलेले नाही. लोटेमधील रासायिनक

अशी दुदश
 ा आहे, तर याला %ितसाद Hहणून महारा1 %दूषण िनयंBण मंडळाने नेमके काय के ले, तर "वतःचे
ऑ;फस लोटयातून हलवून िचपळू णला नेले! वर जे=हा जे=हा लोकांनी पूण कायदेशीर री6या, शांततेने अशा बेकायदेशीर
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20 हजार लोक बेकार झाले आहेत. उलट रासायिनक उ2मांत के वळ 11 हजार नवे रोजगार उपलmध झाले आहेत.
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%दूषणामुळे दाभोळ खाडीतील माRयांची संOया घटते आहे. "थािनक लोकांया िनवेदनानुसार इथ-या म6"य उ2ोगातील

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
%दूषणािवUP िनदशने के ली ते=हा ते=हा शासनाने जमावबंदी काय2ांचा बडगा उगाAन – वषानुवष जवळ जवळ दोन
;दवसांआड एकदा उगाAन- ती दडपून टाकली. इथे अस/ %दूषण आजच आहे, ही व"तुि"थती आमया तST गटाने
महा%यासाने िमळवले-या उ2ोगांची सुयोय "थलिनिNित दशिवणाEया रािगरी िज-/ाया मानिचBातही दाखवली
गेली आहे. तरीही आHहाला तेथील एम.आय.डी.सी. अिधकाEयाने सांिगतले कX आता इथेच 550 हेटर जिमनीवर एक
नवा पेोके िमकलचा कारखानदारी %क-प हो0याचा %"ताव आहे. गोवा हे एकच राSय असे आहे कX िजथे ZASIची
मािहती खुली के ली गेली आहे. परं तु इथेही ZASIतील िशफारसी ठोकाAन %दूषक उ2मांना परवानगी ;दली जात आहे,
आिण ही %करणे <यायालयात र} गाळत आहेत.

बेपवा रायकत!
जिमनीवर काय चालले आहे /ाचा मुंबई- ;द-लीत बसून लोकांवर िनणय लादणाEया राSयक6याZना थांगप_ाही
नसतो. पिRचम घाट प>रसर तST गटाया अिधकृ त कायMाीनुसार लोकांबरोबर आिण शासकXय यंBणेबरोबर
सिव"तर िवचार िविनमय कAन पिNम घाट %देशाचे संर*ण, संगोपन व पुनUzीवनासाठी िशफारसी करणे अपेि*त
होते. /ा उ;{Dां%माणे आHही 30 स8ट}बर 2010 रोजी मुब
ं ई येथे महारा1 शासनाया अिधकाEयांबरोबर सिव"तर
िवचारिविनमय के ला. या वेळी रािगरी िज-हािधकाEयांया अKय*तेखाली रािगरी िज-हा पयावरणीय सिमती
अि"त6वात आहे आिण लोटे येथील महारा1 औ2ोिगक िवकास महामंडळाचा लोटे अयास गट ;[याशील आहे असे
आHहाला सांिगतले गेले. परं तु %6य*ात प>रि"थती अगदीच वेगळी होती. लोटेचा अयासगट पूणपणे िनिl[य आहे.
मिहनेन् मिहने /ा अयासगटाची एकही बैठक होत नाही. कोतवली cाम"थांनी वेळोवेळी मागणी कAनही 6यांया
सभासदाला अयासगटात "थान दे0यात आलेले नाही. तसेच ते=हा तरी रािगरी िज-हा पयावरणीय सिमती ही के वळ
मंBालयातील अिधकाEयांया क-पनासृDीतच अि"त6वात होती.
अनेक धतfची मह6वाची मािहती मु{ामच संकिलत के ली जात नाही असे वाटते. गोMात देवरायांना Hहणतात
देवपान. गे-या वषf मकर सं[ांतीया सुमु तावर गोMात-या कावरे - वेिळपवाnात मी ितथली काशीपुUषाची देवराई

फणस ते आंबे ितथे शोभती ॥” असे ड9गर उतार पािहले. आता ितथले झुळुझुळु वाहणारे झरे आटत चालले आहेत, कारण
ड9गराया माiयावर जोरदार खाणखुदाई चालू आहे. मग दुपारी देवराईया वमावर घाव घालणाEया 6या खाणीवर
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आ;दवासी समाजात-या मंडळjबरोबर 6यांचे “जागोजाग िवराजती चलजले पाट"थले ती ;कती । के ळी, नारिळ, पोफळी,
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पािहली. ती Sया खाणीमुळे धोयात आली आहे, ितचे नावच आहे देवड9गर ऊफ देवपान खाण. सकाळभर वेिळप या

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
गेलो. सुA कर0यापूवf खाणीचा पयावरणावर काय प>रणाम होईल /ावर अहवाल बनवतात. तो तपासून, प>रणाम
"वीकाराह आहे असे वाटले, तर मग काही अटी घालून सरकार मंजुरी देत,े नंतर खुदाई सुA होते. खाण मालकांनी सादर
के ले-या अहवालात Hहटले आहे, कX इथे पा0याचे कोणतेही ोत नाहीत. नको Hहणत होते, तरी मी हvानी ड9गरावर
चढलो, ते=हा ;दसले दोन िजवंत झरे . वर परवानगी देताना सरकारने घातले-या अटjत Hहटले आहे कX जलोतांना
िबलकु ल ध`ा लावायचा नाही. िशवाय, ओांया तीरांवर प]ास मीटर "थािनक %जातjची घनदाट वनCी राखायची.
पण बघतो तर दोनही झEयांना, अडवून, गाडू न, आसपासची झाडी तोडू न, शेजारी र"ते बनवून, /ा अटी च` पायदळी
तुडव-या आहेत. मग मी खाण Mव"थापकाना एक िवनंती अज ;दला, कृ पया खुलासा करावा. दोन ;दवसांनी उ_र आले:
आपण /ा भागाचा भूगभशाQीय नकाशा पहा. 6यावर िनbया रे घा नाहीत. ते=हा तुHहाला जे झरे भासले ती िनखळ
माया होती. वा"तवात ते अि"त6वातच नाहीत, आिण अथातच आHही स6यवचनी ह>रNंVाचे अवतार आहोत! गोवा
शासनाया जलसंपदा खा6याकडे चौकशी के ली ते=हा कळले कX /ा िवभागाकडे Sया भागात खाण खुदाई चालू आहे
तेथील जलसंपदेब{ल काहीही मािहती उपलmध नाही, के वळ िजथे कोणतीही खाण खुदाई चालू नाही अशा काही
तालुयांतील िविहरjत ;कती पाणी आहे /ाची मािहती उपलmध आहे. खुदानाने न2ांत खूप गाळ साचून 6या उथळ
झा-या आहेत, पुरांची ती¡ता %चंड वाढली आहे, पण /ा बाबतीतही जलसंपदा खा6याकडे काहीही मािहती उपलmध
नाही.

जैविविवधतेचे नानािवध अिव#कार
िनसगाला, आिण 6यातही अc[माने िनसगसमृP पिNम घाटाला जपलेच पािहजे /ावर कोणाचेच दुमत नाही.
%¢ आहे काय पPतीने? ;कती %माणात? कु ठे कु ठे ? /ाची उ_रे जगभरचे मानव समाज %ाचीन काळापासून शोधत
आहेत. कु ठे कु ठे चे सHयक् उ_र आहे – सवदरू , सवाZया आसमंतात. जैविविवधता सवMापी आहे, के वळ राखीव जंगलांत,
अभयार0यांत, नाही. Hहणून कु सुमाcजांया शmदात “जे जे जगी जगते तया, माझे Hहणा, कUणाकरा” /ा त6व%णालीने

लाक झुडपाळ जंगलांत, शेतांवरही भेटतो, तर ॉडटेलड् cासबडची व"ती असते गवताळ माळरानांवर. झाडांवर
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या. /ांतील वायनाड लाtफग £श िनिबड अर0यात राहतो, नीलिगरी वुड िपजन पानगळी जंगलांत आढळतो, मलबार
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आपण िनसग संर*णाची आखणी के ली पािहजे. के वळ पिRचम घाटाचरच आढळणाEया पय़ांया %जातjचेच उदाहरण

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
वाढणारी आिण खास पिRचम घाटातली अनेक आमरी अथवा ऑ¤कड भरपूर पावसाया दाट अर0यांत फोफावतात, तर
Cावण आमरी, भाVपद आमरjसारखी जिमनीत वाढणारी ऑ¤कड िजथे औषधालाही झाड भेटणार नाही अशा सnांवर –
पठारांवर बहरतात.
हे सडे - ही पठारे महारा1- गोMातील स/ाVीचा एक खासा ठे वा आहेत. ती इकडे ितकडे िवखुरलेली आहेत,
6यामुळे ल*ाविध वष /ांवरील वन"पितगणांची उ6[ा<ती आपाप-या चालीने होत आली आहे. िशवाय /ा जांयाया
खडकांया मुसळधार पावसाया %देशात मातीतली खिनजे, िवशेषतः नायेतस
् धुपून गेलेली असतात. 6यामुळे /ा
%जातjना कठीण प>रि"थतीशी जुळवून यायला लागते. /ा अनेकिवध कारणांमुळे स/ाVीचे हे रानफु लांनी रं गणारे सडे
अगदी मया;दत टापूत सापडणाEया व दुमfळ वन"पतjचे भांडार बनले आहेत. /ा अगदी वेगbया धतfया
वन"पतjखेरीज इथ-या पावसाळी डबयांत देवभातासारखे भाताचे व<य भाईबंदही आढळतात. भारतात दुसरीकडे कु ठे च
इतया छो~ा टापूंत इतया िविवध, दुमfळ वन"पित %जाती आढळत नाहीत. ही िनसग संपदा लोकांया प>रचयाची
आहे. 6यांनी इथ-या खास वैिशl~पूण कXटकभ*क वन"पतjना रावणाने सीतामाईला पंचवटीवAन लंकेला नेताना
गळलेली “सीतेची आसवे” Hहणून नामकरण के ले आहे. पण हे वैभब स/ाVीया माथी तथाकिथत िवकास लादणाEयांया
िखजगणतीत नाही. 6यांनी पैशांचा अपMय करत इथे कधीच वाढू शकणार नाहीत अशी झाडे लावली आहेत. बाहेAन
चार ;दवस येऊन जाणाEया 6यांया भाडोBी तSTांनी /ा सnांवर कु सळी गवतांखेरीज काही नाही असे अहवाल सादर
के ले आहेत, आिण अशी चुकXया मािहतीवर आधारलेली परी*णे मा<य कAन ;द-लीया तOतावर बसले-या बाबूंनी इथे
वेगवेगळे %क-प मंजूर के ले आहेत.
उ_र स/ाVीया सnांसारखेच आणखीही काही वैिशl~पूण अिधवास पिNम घाटावर आढळतात. बॅसा-टने
बनले-या उ_र पिNम घाटाया माiयांवर सपाट पठारे आढळतात, तर गोवा- धारवाडया दि*णेया cॅनाइटने

वैिशl~पूण वन"पती, कXटक, प*ी आढळतात. गवताळ कु रणांवर िन=वळ स/वासी असलेले िनिलिगरी टाEह हे रान
बोकडा बागडतात, तर शोला अर0यांत (सहिलका अथवा लायन टेलड् मकॅ क हे मक ट उnा मारतात. हाच
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असतात, तर घळjत खुजी, पण घनदाट सदाह>रत अर0ये असतात. /ा खाशा शोला- cासलॅ<ड प>रसं"थांत अनेक
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बनले-या अडीच हजार मीटरपयZत उं च रांगांचे माथे गोलाकार असतात. ितथे फु गव~ांवर नैसGगक गवताळ कु रणे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
िनलिगरीत-या तोडा आ;दवासjचा व 6यांया Hहशjचा मुलुख आहे. पण Sयांवर िनसग र*णाची जबाबदारी सोपवलेली
आहे 6या वन िवभागाला /ा कशाचीच कदर नाही. 6यांनी इथे िवदेशी वॉटल् व नीलिगरjची लागवड कAन इथ-या खास
%जातjवर गदा आणली आहे. वर अलीकडेच उघडकXला आले-या एका %करणात वन िवभागाया kD अिधकाEयांनी
कोडाइकनालया पेUमळमलय वनिवभागातील टायगर शोलात खाजगी बांधकाम Mाविसयाकाशी हातिमळवणी कAन
मोwा %माणात जंगलतोड के -याचे िसP झाले आहे.
पिNम घाटावरचा आणखी एक खासा अिधवास Hहणजे जायफळाया भाईबंदांया “िम>रि"टका दलदली”.
शरावतीया खोEयापासून दि*णेस हळू हळू पाणी िझरपणाEया Uं द घळjयात /ा दलदली आढळतात. इथ-या िचखलात
झाडाया मुळांना सनाला पुरेशी हवा नस-याकारणे ही झाडे समुV मुखाशी सापडणाEया खारफु टीया झाडां%माणे
ास घेणारी सिछV मुळे जिमनीवर धाडतात. आज /ा अिधवासांत िजकडे ितकडे सुपारीया बागा उभार-या आहेत,
आिण ितथ-या अनेक वैिशl~पूण %जाती आता दुमfळ झा-या आहेत. /ा उर-या सुर-या अिधवासांना संर*ण दे0याची
िनकड आहे.
पिNम घाटावरया जैविविवधतेत जलचरांचेही मोठे योगदान आहे. इथले गोnा पा0यातले मासेही बेडूक –
सरीसृपां%माणे भारतखंड दि*ण गोलाधातील ग9डवनलॅ<डचा भाग असतानाच अवतरले होते. Hहणून पिNम
घाटावरया 218 गोnा पा0यातील माशांया %जातीपैकX 116 के वळ इथेच आढळतात. इतर जलचरांब{ल पुरेशी
मािहती नाही, इतकX कX ब\तेक जलकXटकांया जातjना अजून नाव सुPा ;दले गेलल
े े नाही. पण असे नानािवध कृ मी –
कXटक, (झगे, गोगलगायी, कालवे भरपूर %माणात आहेत, आिण अनेकदा ;कती मह6वाचे आहेत हे कु णाया िहशेबीही
नसते. एकच उदाहरण घेऊ या, “िजथे स>रता िमळती सागरा” ितथ-या िचखलाट टापू अथवा मोnांचे. इथे कालवेितसEया- मुळे- वाकुं डे- (शदाणे असे िविवध (शपले फोफावतात. नुकताच कारवार िज-/ात-या अघनािशनी नदीया
अजून सुि"थतीत असले-या खाडीचा सुभाषचंVन् आिण भूिमनाथन् /ा शाQTांनी काळजीपूवक अयास के ला आिण

असते असे िबलकु लच नाही. आता कनाटक शासनाने /ा %देशाला िनसगाचा ठे वा Hहणून कायमचे राखून ठे वायचे ठरवले
आहे, ितथला औिlणक िव2ुत%क-प
्
र{ कAन.
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दृDीआडची सृDी डोbयासमोर आ-यावर "पD झाले कX औ2ोगीकरणाया आGथक लाभाचे पारडे हानीपे*ा नेहमीच जड
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दाखवून ;दले कX ितथ-या मोnावरया (शप-यांया वाGषक उ6पादनाचे मोल आहे साडे पाच कोटी Uपये. ही

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
पिNम घाटाची समृP जीवसंपदा के वळ नैसGगक अिधवासांपुरती मया;दत नाही. पिNम घाटाची एक खािसयत
Hहणजे इथली देवगांडुळे, अथवा िबनपायाचे बेडूक. /ातील काही %जाती सुपारीया मbयात कु जवत टाकले-या
पाचोbयात खुषीत राहतात. तर रान सुरणांचे काही भाईबंद च` र"6यांया दुतफाया मोकbया प~ांत फोफावतात.
/ांया संदभात अिवचारीपणे तथाकिथत िवकास कामे कशी के ली जातात /ाचा एक ;क"सा के रळात-या वायनाड
िज-/ात-या शेतकEयांनी सांिगतला. cामीण रोजगार हमी योजनेखाली खरे तर "थािनक cाम सभांनी िनयोजन कAन
नैसGगक संसाधनांया िवकासाचे काय[म राबवले पािहजेत. पण आज जवळ जवळ कोठे च लोकांना अशा कामाया
आखणीत सहभागी कAन घेतले जात नाही. तथाकिथत तSTांकडू न ही कामे आखली जातात. /ा तSTांना के वळ किमशन
हवे असते, जिमनीवर काय होते आहे /ायाशी काहीही सोयर सुतक नसते. र"6याया दुतफा गवत काढणे हे काम आखून
देणे फार सोपे. ते=हा अशी कामे मोwा %माणावर आखून ;दली जातात, राबवली जातात. वायनाडया मुसळधार
पावसात /ातून मुOय साधले जाते ते एकच – जिमनीची िनlकारण धूप. िशवाय रान सुरणांसारOया वैिशl~पूण %जाती
नD होतात /ाचा हे कोणी िवचारही करत नाहीत. अशा गोDी टाळ0याचा एकच माग आहे: जैविविवधता काय2ानुसार
"थािनक जैविविवधता सिम6या %"थािपत करणे, 6यांना कायदेशीर अिधकार %दान करणे, 6यांया Yारे "थािनक
जैविविवधतेची

व इतर नैसGगक संसाधनांची मािहती Mवि"थत संकिलत करणे, /ा मािहतीचा वापर कAन

cामसभेमाफ त "थलकालानुAप असा नैसGगक संसाधनांया जोपासनेवर रोख असलेला रोजगार हमीखालील कामांचा
आराखडा बनवणे व तो नीट अंमलात आणणे. आमया पिRचम घाट प>रसर तST गटाया िशफारसjचा मुOय रोख अशा
िनसगाला पोषक व लोकािभमुख काय[मांना आज ठु कारलेले आहे, ती हाती घेतले जावे /ावरच आहे.

िनसगाशी नाते
िवTान सांगते कX आज भूतलावर अंदाजे चौsयांशी लाख जीवजाती नांदाताहेत. हे भारतीय परं परे शी सुसंगत

(Bशल*ािण पशवः, चतुल*ािण मानुषाः। सवयोिनम् प>र6यSय योिनम् ततोsयगत् ॥
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जलजाः नवल*ािण, "थावराः ल*िवशितः। कृ मयो UVसंOयाकाम्, पि*णाम् दशल*कम् ।
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आहे. गUडपुराण सांगते:

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
चौsयांशी ल* जीवयोनjचा फे रा संपव-यावर नरज<म लाधतो. रामजोशी सांगतात: ‘भला ज<म हा तुला
लाधला खुलास ¥दयj बुधा’. अशा सुबुP नरज<माया काही जबाबदाEया आहेत: 6यातली खूप मह6वाची Hहणजे Sया
जैविविवधतेतून आपली उ6प_ी झाली ती सारी जैविविवधता सांभाळू न ठे वणे. जैविविवधतेचे दोन %मुख पैलू आहेत,
पिहला Hहणजे जीवजातjचे अंदाजे चौsयांशी लाख %कार आिण %6येक जातीतील जनुकXय वैिवKय, आिण दुसरा Hहणजे
खोल समुVात-या वडवानलापासून ते वातावरणाया वरया थरांत तरं ग0यापयZत वापरात असलेले जीवसृDीचे
तEहतEहेचे अिधवास. अशा अगिणत रं गिबरं गी जाड-पातळ धायांनी जीवसृDीचे जाळे िवणलेले आहे. जणू काही जीवांचे
%कार हे वेग वेगbया रं गांचे उभे धागे आहेत, आिण नानािवध अिधवास हे कम जा"त जाडीचे आडवे धागे आहेत, अन्
जाbयाची वीण हा आहे दो<हjचा िमलाफ.
मानवजात अखेर /ा जाbयातूनच उपजली आहे. आज मानव जीवसृDीचे अध उ6पादन आप-या नानािवध
गरजा - काही मूलभूत, काही िन=वळ चैनीया, काही घातकही – भागव0यासाठी वापरतो आहे. आप-या कृ िBम
िनGमतjचा जबरद"त भार /ा जीवसृDीया जाbयावर टाकतो आहे. पण भार टाकतानाही काळजी घेतली तर हे
जीवसृDीचे जाळे आपण जपू शकू . कसे जपायचे? पिहले Hहणजे जीवसृDीचे सारे उभे धागे – साEया जीवजाती, गणसंOया
कमी झाली तरी पूण नD होणार नाहीत /ाची काळजी यायची. तसेच सारे आडवे धागे – %6येक अिधवासाचे - काही ना
काही नमुने >टकू न राहतील /ाचीही काळजी यायची. िशवाय 6यांची वीण; उया, आडMा धायांचे सांधे तुटणार
नाहीत, Hहणजे 6यांया गणांचे, अिधवासांचे सात6य >टकू न राहतील, 6यांयातले दुवे तुटणार नाहीत, /ाची सुPा
काळजी यायची. िववेकX मानवाला "वतःया गरजा नीट पुरवतानाही हे सारे साधणे शय आहे.
मोलाची जैविविवधता सगळीकडे पसरली आहे, ितचे जतन सवB =हायला पािहजे हे वेग वेगbया मानव
समाजांनी ओळखून अगदी %ाचीन कालापासून आप-या अनेक परं परांचे एक मह6वाचे उ;{D बनवले होते. मानवी

िनसगर*णाया अशा अनेक चांग-या, नMा-जु<या पPती मानवी सं"कृ तीचे भूषण आहेत. आिशया, आ;¦का खंडांत,
पॅिस;फक महासागरातील बेटांत जागो-जाग वड-(पपळ-उं बर-नांदक
ु |ची झाडे िवखुरलेली आहेत. यांना पिवB मानून
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िनसग संर*णाचे मह6व मानलेले आहे व िनसग संर*णासाठी नानािवध काययोजना अंमलात आण-या आहेत.
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धमाZची सुUवात िनसग पूजेपासून झाली. अगदी अलीकडया काळाकडे येता, आधुिनक वैTािनक िवचारसरणीनेही
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संर*ण दे0यात आलेले आहे. आज प>रसर शाQTांया लेखी /ा सव वृ*जाती “कळीची संसाधने” मान0यात आली
आहेत. इतर झाडा-झुडपांना जे=हा काहीही फळे नसतात, अशा ;दवसांतसुPा /ा जाती फळतात. /ांया फळांवर अनेक
;कडे, प*ी, माकडे, खारी, वटवाघळे तग धAन राहतात. Hहणून िनसगर*णाया दृDीने /ांना >टकवणे मह6वाचे अशी
आधुिनक िवTानाची पण िशकवण आहे. /ा सोबत इतर अगिणत जीव जातjना जगभर वेगवेगbया %कारे अथ देऊन
संर*ण दे0यात आले आहे. आपला रा1ीय प*ी मोरच पहा. मोरासारखे आकाराने मोठे , चवीला Uचकर असे आिण
काय2ाने मोराइतके च संर*ण असलेले मालढोक, तणमोर हे प*ी जवळ जवळ नD%ाय झाले आहेत. पण काGतके याचे
वाहन असलेला मोर अजूनही भारतभर मोwा संOयेने आढळतो, एवढेच नाही तर जागोजाग 6याची संOया वाढतेही आहे.
तीस वषाZपूवfपयZत पु0याया वेताळया ड9गरावर चोर~ा िशकारीमुळे मोर >टकू न रा शकत न=हते. पण जशी /ा
ड9गराभोवतीची व"ती वाढली, तशी लोकांनी "वयं"फू तfने 6यांना संर*ण 2ायला सुUवात के ली. ते=हा लोकसंOया
वाढीबरोबर िनसगाचा Eहासच होतो असे िबलकु ल नाही. आज वेताळया ड9गरावर िच`ार मोर पहायला सापडतात.
नीलगायी, वांदरे अशीच लोकांया संर*णामुळे नीट तगून आहेत.
पण के वळ िविशD जीवजातjना नाही, जगभर जिमनीवरया, पा0यात-या अिधवासांनाही परं परांनी देवराया,
देवडोह Hहणून, व आधुिनक %णालीत अभयार0ये Hहणून संर*ण ;दले जाते. वैशाख पौGणमेला भगवान बुP 6यांया
संदेशाला साजेशा अशाच एका लुिHबनी देवीया राईत ज<मले. बुPांया संदेशाने %भािवत, वनसंप_ीने समृP, भूतानचा
तर तmबल एक पंचमांश भूभाग देवरायांनी झाकलेला आहे. देवरायांची परं परा ही जरी मानवाया िनसगपूजेया
परं परांशी िनगिडत आहे, तरी या रीतीने सांभाळले-या वनराजीतून आपले िहतसंबंध जपले जात आहेत याची लोकांना
जाणीव असते. रायगड िज-/ाया Cीवधन तालुयात एक राई गारं बीया (ए<टाडा फॅ िझओलाइडेस) %चंड वेलाकरता
राखलेली आहे. गुरांवर उपचार कर0यासाठी 6याया िबया गोळा करायला दूरवAन लोक येतात. /ाच तालुयातील

होऊ नये Hहणून ही राई वाचवायला हवी, असे 6यांनी बोलून दाखवले. सामा<यत: अशा देवरायांतून कोणताही िज]स
बाहेर नेला जात नाही. परं तु खास आवRयकता भास-यास ते के ले जाते. उदा. पुणे िज-/ात-या घोळ गावया
देवरायांब{ल सांिगतले कX पूवf एकदा आगीत गावातली सारी घरे खाक झाली, ते=हा देवीया परवानगीने घरे पु<हा
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वनिवभागाया तोडीपासून वाचवली. 6यावेळी या राईत गावया ओाचा उगम आहे, ती राई तुट-यास ओढा आटेल; हे
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गाणीया गावकEयांनी 1972 साली आमया माफ त खास िवनंती कUन आप-या गावची काळकाईची दहा हेटरची राई
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बांध0यासाठी काही झाडे तोडली होती. अजूनही अशा देवराया जैविविवधतेचे संर*ण कर0यात मह6वाची भूिमका
बजावत आहेत.
के रळाया ;कनारपvीत दाट लोकव"ती आहे, व तेथील नैसGगक वनराजी जवळ जवळ पूणप
 णे नD झाली आहे.
तरीही नैसGगक वनराजीचे काही अवशेष शेतांतून िवखुरले-या देवराया अथवा सपकावूंत >टकू न आहेत. अशाच एका
देवराईत वन"पितशाQTांना कु <"टले>रया के रळे ि<सस ही एक नवी %जाती सापडली. आणखी एक देवरायांचा ;क"सा
आहे िड8टेरोकापस इं िडकसचा. /ा कु ळातील सदाह>रत वृ* वषावनांत फोफावतात. हे %चंड आकाराचे, मऊ लाकडाचे
वृ* 8लायवुड बनव0याला उ_म का माल आहेत. "वातंयानंतर जे=हा 8लायवुडया िगर0या भारतात भराभर वाढ-या
ते=हा 6यांनी एका मागून एक 6यांना लाभदायक जातीचे वृ* संपवायचा सपाटा लावला. वन िवभागानेही - जरी
जंगलांचा >टकाऊ पPतीने वापर आहोत असे स9ग घेतले होते तरी - 6यांना हMा 6या जाती-%जाती 6या नD%ाय
होईपयZत अगदी "व"तात उपलmध कAन ;द-या. मग ओळीने एका मागून एक 8लायवुड िगर0यांना हMा 6या जाती संपून
जात रािह-या. /ात कनाटकात %थम संपली िड8टेरोकापस इं िडकस. आज या राSयात 6याचे भले मोठे वृ* के वळ एका
राईत िश-लक आहेत; लोकांनी जतन के ले-या करीकानHमन मने अथवा ;कर रानाया आईचे घर नावाया हो]ावर
जवळया देवराईत. देवरायांबरोबरच न2ांतले देवडोह, देवतळी पण राखली जातात. भीमा नदीया उगमाजवळ गु
भीमेची मोठी राई आहे, नदीचे ते उगम"थल पूण संरि*त आहे. कनाटकात-या िशिशला गावात-या किपला नदीतले
%चंड म§सीर मासे अशाच परं परे तून >टकू न रािहलेले आहेत.
सव %कारया जिमनीवरया, तसेच पाणथळ अिधवासांना परं परांनी असे संर*ण एके काळी जगभर ;दले
होते. बुPाया काळया cीसमKये िबिब~ा वाघाया पाठीवरया छ88यांइतयाच मोwा %माणात देशभर देवराया
फै लावले-या हो6या असे वणन आहे. कनाटकात-या सागर-सोरबा-िसPापूर भागात /ा देवराया अलीकडपयZत बEयाच
>टकू न हो6या. तशाच मिणपूरया ड9गराळ भागांतही. 6यांया अयासावUन असे वाटते कX सव देशभर साधारण दहा

लोकांना सहज आपाप-या पंच[ोशीत उपलmध हो6या, 6यांचा आनंद उपभोगणे शय होते. जोडीला िजथे ितथे वड(पपळांसारखी कळीची संसाधने जतन के लेली होती. र"6यांया दुतफा पसरले-या वडांनी हे सगळे जाळे नीट िवणून ;दले
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आजया अभयार0य-रा1ीय उ2ानांया दु8पट मोठे होते. 6यात सव %कारया अिधवासांचा समावेश होता. 6या सव
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ट`े भूभाग अशा देवरायांखाली, आिण तेवढाच दहा ट`े जलभाग देवतळी, देवडोहांखाली होता. Hहणजे हे जाळे
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होते. /ा सगbया परं परा “वृ* वेली आHहा सोयरी वनचरे । प*ीही सु"वरे आळवीती।” अशा धारणेने मानव हा
िनसगाचा अिवभाSय घटक मानणाEया सं"कृ तीचे अंग हो6या.
/ा बरोबरीनेच िनसगाचे दोहन करताना काळजीपूवक कर0याया अनेक पPती हो6या. अनेक लयाला गे-या,
पण काहjचे पुनUzीवन होते आहे. मKय %देशात-या िशवणी िज-/ात-या छपारा mलॉक मध-या तेरा ग9ड आ;दवासी
गावांया आसपासया जंगलात भरपूर चारोळी िपकते. पण एकमेकांवर िवास नसला, सहकार नसला, कX लोक फळ
वाढता वाढताच ओरबाडतात. पुरेसे मोठे होऊ देत नाहीत. कारण थांबले तर दुसरे कोणी तरी ते तोडेल ना! 2004 साली
/ा तेरा गावांतले लोक संयुh वनMव"थापन /ा आधुिनक %णालीसाठी एकB आले, ते=हा 6यांनी ठरवले कX
सगbयांनीच संयम बाळगून चारोळी Mवि"थत िपकू 2ायची. ग9डांया परं परे %माणे चारोळी पुरी वाढ-यावर मगच
सवाZनी िमळू न पंडुम नावाची पूजा करे पयZत तोडली जायची नाही. 6यांनी ही परं परा पुनUzीिवत के ली. हे करताच 6या
वषf 6यांचे चारोळीचे उ6प] तीस ट`यांनी वाढले !
अथात् आप-याला िनसग के वळ राखायचा नाही; जोडीने आGथक िवकासही हवाय. िनसगाला जपून शेती करणे
भारतीयांना साधले होते. पण परकXय अंमलाखाली अवतरले-या उ2ोगयुगात ही घडी िव"कटली. िजथे औ2ोिगक
िवकास धीमेपणे, समाजातला तोल सांभाळत घडला अशा "वीडनसारOया देशात िनसगाला जपत उ2ोगधंदे
भरभराटीला आले. पण आप-याकडे घाई-घाईत िनसग नासत, परदेशात टाकाऊ ठरवलेली %दूषक तंBे वापरत, सारा
बोजा cामीण जनतेवर टाकत उ2ोग-धंदे उभार0याची चुकXची %णाली Aढ झाली. ही बदलून संतुिलत िवकास साधायची
िनकड न`Xच आहे. आज आपण /ा ;दशेने चाचपडताहोत. पिRचम घाट प>रसर तST गटाया कामामागे हीच %ेरणा
आहे.

अनु'प (व)थापन
तीन शतकांपूवf युरोपात सुUवात होऊन पारं प>रक शेती%धान समाजांया जागी आधुिनक िवTान व तंBTान

राबव0यास सुरवात के ली. पण िजथे आधुिनक िवTानाची मु तमेढ रोवली गेली 6या थंड हवेया देशांत आधीच अगदी
माफक जैववैिवKय आढळते, या उ8पर या देशांत मKय युगात िनसगाची %चंड नासाडी झालेली अस-यामुळे अगदी
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एकामागून एक िनसग संर*णासाठी नMा युगाला साजेशा अशा नानािवध िवTानािधिdत काययोजना आख0यास व
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यांवर आधा>रत उ2ोग%धान समाज उदयास आले. लवकरच 6यांनाही िनसग संर*णाचे मह6व जाणवू लागले व 6यांनीही
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मोजया %कारांची जीव संप_ी उपलmध होती. या"तव एकोिणसाMा शतकात युरोपात वनMव"थापन Hहनजे पाइनया
एकसुरी जंगलांचे Mव"थापन एवढेच समीकरण होते. 6यामुळे ितथे िवकिसत झालेले वन िवTान जैववैिवKय संप]
भारताला अगदी गैरलागू होते. पण युरोपीयांना तेवढेच मािहती होते, Hहणून साहिजकच तेच लागू के ले गेल.े आिण काही
झाले तरी भारताया सव %कारया संप_ीचे शोषण हेच इं cजी राजवटीचे एकमेव उ;{D होते. पण मनुlय%ाणी
"वाथfपणे जे काय करतो, ते दुसEयाया भ-याकरताच करतो असे नाटक नेहमीच करतो. /ा धाटणीत इं cजांनी आHही
भारताया भ-यासाठी इथे अगदी शात उ6पादन राहील अशा पPतीने वनदोहन करत आहोत असा आव आणला, व तो
माAन ने0यासाठी िवTानाया %ितdेचा दुUपयोग के ला. ते=हापासून आजपयZत भारताया वनसंप_ीचा अखंड Eहासच
होत रािहला आहे असे सगळा पुरावा दाखवतो.
एकू णच जीव संप_ीचा >टकाऊ पPतीने वापर कर0याचे पाNा6यांचे दावे सगळीकडेच पोकळ ठरले आहेत.
दुसEया महायुPात युरोपया उ_र समुVातील मासेमारी थांबली होती. युPानंतर इथे माशांची संOया खूप वाढली आहे हे
जाणवले, व युPा आधी वाजवी न जा"त %माणात मासेमारी चालली होती हे सवमा<य झाले. प>रणामी, म6"यगणाचे
दोहन शाQीय पPतीने कसे करावे /ाचे गिणत मांडून िनबZध लागू के ले गेल.े पण पुढया पंचवीस वषाZत कळले कX हे
गिणत मांडायला वैTािनकांपाशी फार तुटपुंजी मािहते होती, आिण /ा तथाकिथत वैTािनक िनबZधांना अंमलात आणूनही
माशंची संOया सतत घटत रािहली. Hहणून आधुिनक प>रसरिवTान सांगते कX अशा ज>टल नैसGगक %णालjचे
Mव"थापन काही ठरीव िनबZधांYारे करणे अशय आहे, व 6यासाठी एक वेगळीच "थल काल वैिशl~े िवचारात घेणारी
व लविचक %णाली हवी. पण असे होत नाही. खाली तपिशलात चGचले-या भरतपूरचेच उदाहरण या. तेथे तीस
वषाZपूवf Hहशjया चर0याने पाणपयांचे व 6यांया आवास"थानांचे नुकसान होते असे सबळ पुरावा नसतानाही ठरवून
चरणे बंद के ले. लवकरच "पD झाले कX, व"तुि"थती उलट होती. Hहशjया चर0याने बदकांचा आिण तbयाचा फायदाच

रा न अनुभवाया आधारावर- जAर पडेल तसे बदलत रा नच- करायला पािहजे. याला अनुAप Mव"थापन -अडॅि8ट=ह मॅनेजम}ट-- अशी संTा ;दली गेली आहे. आपण ही पPत अवलंबत असतो, तर भरतपुरात सगळीकडे एकदम
Hहशी बंद के -या गे-या नस6या. काही भागात चरणे बंद कAन 6याया प>रणामाचा अयास के ला गेला असता. या
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Mव"थापनपPतीचे Mवछे दक ल*ण बनले आहे. उलट िवTान सांगते आहे कX प>रसराचे िनयोजन सतत िनरी*ण करत
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होत होता. तरीही आजतागायत चर0यावरची बंदी कायम आहे. काही तरी हvाने करत राहाणे हेच या ताठर शासकXय
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अयासात जर चर0याची बंदी उिचत आहे, 6याचे सुप>रणाम होतात असे ;दसले असते, तर जा"त *ेBात चरणे बंद के ले
गेले असते. उलट चर0याया बंदीचे दुlप>रणाम होत आहेत असे ;दसले असते, तर बंदीचे *ेB आंकुिचत कUन 6याया
प>रणामांचा आणखी अयास के ला असता.
आधुिनक वैTािनक प>रसर Mव"थापन अशा पPतीने Mव"थापनातील %6येक पाऊल हा एक %योग अशा
वृ_ीने चालव0यात येते. असा एके क %योग के -यावर 6यांया प>रणामांचे काळजीपुवक िनरी*ण कUन पुढची पावले
ठरवली जातात. असे Tानािधिdत अनुAप Mव"थापन करायचे असेल तर जीवसृDीब{ल तपिशलात सवB मािहती गोळा
करणे, आिण एकदाच नाही, तर सतत गोळा करत राहणे, आवRयक आहे. हे काम कु ठ-याही के <Vीय यंBणेकAन होणे
शय नाही आिण योयही नाही. ते "थळ-काल-वैिशl~ांना ल*ात घेऊन प>रि"थती अनुAप बदल करत, लविचक
पPतीने कर0याची जUरी आहे. ते=हा हे काम िनसगाशी जवळीक असणाEया लोकांया सहभागाने, Hहणजे cामसभांया
माफ त सात6याने =हायला हवे. आप-या २००२ या जैविविवधत काय2ाने हे कर0याला एक उ_म चौकट पुरवली आहे.

िनसगाची िवानाधा+रत िनगराणी
दुसEया महायुPानंतर जस-जशा %दूषणाया सम"या युरोप – अमे>रके त भेडसावायला लाग-या तस-तसे तेथे
िवTानाया आधारे िनसग संभाळला पािहजे ही संक-पना बळकट होऊ लागली. रासायिनक कXटकनाशकांया बेह{
वापराने जैववैिवKयाचा मोठा Eहास होतो आहे, हे टाळलेच पािहजे असे %ितपादन करणारे राशेल कासन यांचे “सायले<ट
ि"%<ग” अथवा “वसंतऋतूतील "मशान शांतता” /ा 1962 साली िलहले-या पु"तकातून युरोप – अमे>रका- जपानात
पयावरणािवषयक जागृती भराभर पसA लागली. हळू हळू िवTानाधा>रत %दूषण िनयंBण कायदे के ले जाऊ लागले,
अंमलात आणले गेल.े /ाच सुमारास 1967 साली जपानमKये एक मोठी दुघटना घडली. जपानी लोकांना मासे, खेकडे
आिण एकू णच समुVातील जलचर खा0याची अतोनात आवड आहे आिण 6यांया आहारात %चंड %माणात जलचर
असतात. िमनामाटा Hहणून जपानजवळ एक आखात आहे. 6यायातून मोwा %माणात मासे जपानी लोकांया आहारात

मोwा %माणात समुVातील पा0या=दारे जलचरांमKये गेला होता आिण 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
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रासायिनक उ2ोगधं2ाया %दूषणाला योय आळा घातला गेला न=हता. 6यांया िवसगातून पारा अथात मयुर ी हा
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यायचे. हे मासे खा-ले-या गभवती मातांची अनेक मुले ज<मजातच अपंग होती. ते=हा असे कळू न आले कX अनेक जपानी
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कX हे काही चालणार नाही. आप-या सव उ2ोगधं2ानी Mवि"थतपणे %दूषण काबूत आणलंच पािहजे. जपान हा
िश"तशीर समाज आहे. 6यामुळे इथे %दूषण िनयंBण कायदे Mवि"थत जारी के ले गेल,े आिण याचे अनेक सुप>रणाम झाले.
जपानमKये रासायिनक उ2ोगधं2ांया %दूषणावर िनयंBण आणले गेलच
े , पण 6याया जोडीला जपानमKये Sया मोटार
कं प<या हो6या 6याया धुरातले %दूषण हेही कमी झालंच पािहजे, असा जनतेचा जोरात रे टा आला. मग आपले %दूषण
आटोयात आण0यासाठी, सुरवातीला खूप कु रकु रत का होईन, 6या मोटार कं प<यांनीही %य सुU के ले. %दूषण
आटोयात आण0यासाठी 6यांना 6यांना जे काय करायला लागले 6यातून 6यांया मोटारjची इं धन वापर0याची *मता
खूप वाढली. 1972 या सुमाराला पेोलचे भाव एकदम भडकले. 6यावेळी अमे;कतले फोड आिण जनरल मोटस हे
मोटारीचे उ2ोगधंदे भरभराटीत होते. जगात-या मोटार बाजाराचा मोठा िह"सा 6यांया हातात होता. 6या गाडया इं धन
उपयोगात काय*म बनिव0याचा काहीही %य अमे>रके त झाला न=हता. तुलनेने जपानी गाडया कमी पेोलमKये खूपच
जा"त चालायया. या"तव 1972 नंतर टोयोटा आिण इतर जपानी मोटार कं प<या जगाची मोटारjची बाजारपेठ काबीज
कA शक-या. /ातून जपानी अथMव"थेला अचानक %चंड बळ िमळाले. ता6पय काय कX %दूषणावर लोकांनी आcह
धAन िनयंBण आण-यामुळे जपानया अथMव"थेचे नुकसान तर झाले नाहीच, उलट भरभराट होऊ शकली.
युरोप- अमे>रके या उ2ोग%धान अथMव"थांतही असेच अनेक अनुभव आहेत. कागद उ6पादनातून खूप वाईट
%दूषण होऊ शकते, आिण भारतभर हेच होत आहे. मी अयास के ले-या कारवार िज-/ात-या कागद िगरणीने काळी
नदीची वाट लावली आहे. नॉव, "वीडन, ;फनलंड हा युरोपातला उ_रे कडचा भाग कारवार िज-/सारखाच ड9गराळ,
वनाछा;दत मुलूख. ितथे पण कागद हे मह6वाचं उ6पादन आहे. पण जरी ितथ-या कागद िगर0या भरभराटीला आ-या
आहेत, कागदाचे भरपूर उ6पादन होते, तरी ितथ-या जल%वाहांमKये िनतळ, "वछ पाणी वाहतं आहे. माया कागद
िगरणी अयासाया िनिम_ाने ;फनलंडमध-या कागद िगर0यांचे एक तांिBक स-लागार माझे िमB झाले. 6यांनी
सांिगतले कX ;फनलंडमKये कागद िगर0यांनी मनापासून काम कAन %दूषण पूणपणे आटोयात आणणारे तंBTान

जतन करणेही शय आहे. /ायाच जोडीला समाजातील िवषमता कमी करणेही साधू शके ल. कारण आज भारतात
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पयावरणाचे र*ण करायचा %य के ला, तर औ2ोिगक %गती, आGथक %गतीही शय आहे, आिण पयावरणाचे Mवि"थत
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िवकिसत के लं आहे आिण ते तंBTान िवकू न ते कागद िवक0यापे*ाही जा"त पैसा िमळवतायेत. ते=हा आपण जर सचोटीने
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पयावरणाया Eहासाचा बोजा ग>रबांवर मोwा %माणात टाकला जातो आहे. उलट जगात िवषमता सगbयात कमी
असलेले ;फनलंड- "वीडन- नॉवचे समाज पयावरणाची खूप काळजी घे0यात अcेसर आहेत.
दुसEया महायुPानंतर पाNा6य देशांत पयावरण संर*णाया दृDीने अनेक काययोजना राबव-या जात आहेत.
/ाची अनेक अनुकरणीय उदाहरणे आहेत:

अमे>रके तील यलो"टोन सारखी रा1ीय उ2ाने, धोकादायक

कXटकनाशकांवरील बंदी, जपानमKये िमनामाटाया दुघटनेनत
ं र अंमलात आले-या %दूषण िनयंBणाया उपाय योजना,
अमे>रके तील धोका c"त जातjना संर*ण देणारा कायदा, पयावरणावरया %भावांचे Mवि"थत परी*ण कर0याचे
िनबZध,

युरोपातील वातावरण तापवणाEया वायूंचे %माण आटोयात आण0यासाठी हाती घेतले-या अनेक उपाय

योजना, इटलीने चनिबलया दुघटेनत
ं र अणु ऊजा उ6पादन बंद कर0याचा सावमताने घेतलेला िनणय, >रओ डी
जानीरोया िव अ>रषदेनंतर हाती घेतलेले आंतररा1ीय जैविववधता करारनHयासारखे काय[म, को"टा रीकातील
शेतकEयांना वनसंर*णासाठी सेवाशु-क दे0याया योजना, युरोपातील वैTािनक मह6वाया िवशेष "थळांना संर*ण
दे0याया योजना, ऑ"ेिलयातील शेत जमीन व गुर चराईया कु रणांना सेि<Vय पPतीने Mव"थापनासाठी %ो6साहनाचे
उप[म, आिण ऑ"ेिलयातील नाग>रकांया सहभागाने चालू असलेली न2ांची देखभाल.
भारतातही हळू हळू /ा धतfवरचे अनेक काय[म हाती घे0यात आले आहेत, आिण हे िनिNतच "वागताह आहे,
समयोिचत आहे. पण हे करताना पाNा6यांचे के वळ अंधानुकरण न करता, संसाधने िनlकारण वाया दवडणाEया अमे>रकX
सं"कृ तीचा चुकXचा आदश डोbयापुढे न ठे वता, भारतीय समाजाचे वगळे पण ल*ात घेऊन आप-या परं परांतील चांगले
अंश >टकवून धAन नMा िवTान- तंBTान-%जातंBाया मनूला साजेसे काय[म रचणे हेच Cेय"कर ठरे ल. पिRचम घाट
प>रसर तST गटाच अहवाल हा /ा ;दशेकडे बोट दाखव0याचा एक %ामािणक %य आहे.

2) िनसग संरण

संर*णाची %मुख साधने मानली जातात. िशवाय दहा वषाZत काहीही %गती न कA शकलेली जैविविवधता %ािधकरणे –

Page
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िवानाचा िवपयास करणारे िनसग दोहन

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
मंडळे /ाच यंBणेया हातात आहेत. ते=हा /ा वन िवभागाची पाभूमी, काय पPती समजावून घेणे मह6वाचे आहे. ही
सारी यंBणा इं cजांनी उभी के ली, व आजही ितची सं"कृ ती वसाहत काळातच र} गाळत अहे. इतके कX "वतंB भारतातही
भारतीय जनता हीच आपली शBू आहे अशी िशकवण /ा िवभागातील कमचाEयांया %िश*णाचा गाभा आहे.
जे=हा अठराMा- एकोिणसाMा शतकात भारत इं cजांया कmजात गेला, ते=हा इं लंडात िनसगाशी जवळीक
मानणारी सं"कृ ती पूण लयाला गेली होती. सोळाMा शतकापयZतच इं लंडातली जंगले, व<य पशू जवळ जवळ नामशेष
झाले होते. साहिजकच भारताचा िनसग लुटायला आले-या इं cजांना भारतीयांची िनसग पूजा बोचू लागली. कारवार
जवळया एका देवराईचे वणन करताना ई"ट इं िडया कं पनीचा सजन बुचानन १८०२ साली िलहतो: “गावचा गौडा /ा
देवाचा पुजारी आहे. 6यायामाफ त देवाची परवानगी घेत-यािशवाय कोणीही देवराईला हात लावत नाही. पण ही
परवानगी दे0यासाठी तो काहीही पैसे मागत नाही. उघडच आहे कX ई"ट इं िडया कं पनीने आपला कायदेशीर ह` बजावू
नये Hहणून लोकांनी ही लुी शोधून काढली आहे.” उलट 6यानंतर ऐशी वषाZनी डी>च ँिडस /ा जमनीतून आले-या,
आिण इं cज अिधकाEयां न खूप उदारमतवादी असले-या, भारताया पिह-या %मुख वनपालाने ि>टश पूव काळाचा
मह6वाचा वारसा Hहणून भारतभर पसरले-या देवरायांया जाbयाचे त9डभAन कौतुक के ले. कोडगू %ांतात-या
देवरायांचा मु{ाम उ-लेख के ला, आिण इं cजांया Mव"थापनाखाली /ा भराभर नD होत आहेत याब{ल खेद Mh
के ला.
जे=हा 1818 साली मराwांचा पाडाव कAन इं cजांनी पिNम घाटावर पूण कmजा के ला, ते=हा इं cजांना
भारतभूतून मुOयतः तीन गोDी हMा हो6या: शेतकEयांकडू न वसूल के लेला जबरद"त शेतसारा; शेतजिमनीतून मँच"े टरया
िगर0यांसाठी पैदास के लेली कापूस, नीळ; आिण गावसमाजांची सारी जमीन काबूत घेऊन 6यावर वाढवलेले सागवान,
साल, चीड, देवदारसारखे लाकू ड. इं cजांनी मराwांया आरमारातील सागवानी गलबते पािहली होती, आिण "वतःचा
ओक संप-यामुळे जहाजे बांध0यासाठी 6यांना हा सागवान हवा होता. >टपू सुलतानाचा राजाया सव जिमनीवरया

कं पनीया अंमलाखाली आणायची, आिण कोठे ही वाढलेले सागवानाचे झाड हे पण कं पनीया मालकXचे धरायचे.
रािगरी िज-/ातली मराwांया आरमारासाठी वाढवलेली सागवानाची जंगले सफाचट के ली. शेतकEयांया शेतात

Page

अवलंबले. सामूिहक मालकX अमा<य ठरवून गावसमाजांया Mव"थापनाखाली असलेली सव जमीन ई"ट इं िडया
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चंदनावरील अिधकाराचा कायदा इं cजांना फारच आवडला. इं cजांनी वनसंप_ीवर कmजा कर0यासाठी दुहरे ी धोरण

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
घुसून सागवानाची झाडे तोडू न ने0यास सुUवात के ली. ते=हा लोक इतके िचडले कX ई"ट इं िडया कं पनीने १८२५ या
सुमारास आपले जंगलखातेच बंद के ले. मग 6यानंतर तीस वष देशभर पूणपणे बेबंद जंगलतोड होत रािहली.
मराwांचा पाडाव झा-या- झा-या ई"ट इं िडया कं पनीया cट डफने मराwांचा इितहास िलहला. /ा
पु"तकाची सुUवात तो स/ाVीया देखाMाया वणनाने करतो: “घाटांत चढताना, tकवा घाटमाiयावर पोच-यावर
आप-यापुढे एक िच_वेधक, भM दृRय उभे राहते. क-पना करा: एका मागून एक तीन चार हजार फू ट उं चीया
वृ*ाछा;दत पवतरांगा, Sयांयात झुडुपाला सुPा मूळ रोवायला फट सापडत नाही, असे मधून मधून डोकावणारे %चंड
काळे फ_र. िवशेषतः पु0याया दि*णेला सगळे स/ाVी वषभर िहरवेगार असतात. पावसाbयाया उ_राधात
सगळीकडू न नदी-नाले जोरात वहात असताना ही ह>रतसृDी इतकX बहरलेली असते कX आपण िव"मयच;कत होतो.” पण
अधशतकानंतर जे=हा इं cजांनी याच %देशाची गॅझे>टयरे िल न घेतली, ते=हा कळते कX इं cजी अंमलाया पिह-या
चाळीस वषात ई"ट इं िडया कं पनीया हावरटपणामुळे स/ाVीचे अनेक ड9गर उघडे बोडके के ले गेले होते.
/ा वनिवKवंसातून िनमाण झालेला असंतोष शमवणे हे १८५७ या "वातंयसमरानंतरया इं cजांपुढया
आ=हानांपैकX एक मोठे आ=हान होते. ते=हा इं cजांनी देशात ई"ट इं िडया कं पनीची अंदाधुंद जंगलतोड बंद कAन
सुMवि"थत वनMव"थापन आणायला हवे असे ठरवले. पण हे आणणार कोठू न? इं cजांनी "वतःया देशातले जंगल तर
के =हाच ने"तनाबूत के ले होते. 6यांया देशात वनMव"थापन ही गोDच अि"त6वात न=हती. मग या िवषयात-या
तTांसाठी ते युरोपाकडे वळते. युरोपखंडात कोठे कोठे थोडे फार जंगल िश-लक होते. डी>च िडसना जमनीत
वनMव"थापनाचा अनुभव होता, तो सारा एकिजनसी चीड अथवा पाइनया जंगलांचा. साहिजकच 6यांनी जी
वनMव"था भारतात बसवून ;दली ितचा रोख होता इथ-या वैिवKयपूण, अनेक तEहेने लोकांया जीवनाचा आधार
असले-या जंगलांचा उछे द कAन सागवानाचे लाकू ड tकवा चीडचा (डक अशा एखा2ा Mापारी उ6पादनावर ल*
के ि<Vत कAन एकसुरी जंगल वाढव0यावर. असे हे भारताची सारी अर0यभूमी वैिवKयहीन आिण लोकांना पूण िनUपयोगी
बनवू पाहणारे वनMव"थापन वैTािनक अस0याचे इं cज करत असलेले दावे हे शुP थोतांड होते. िवTानाची एक उ_म
MाOया आहे: “िवTान हा एक शंकेखोरपणाचा संघ>टत %य आहे, ते एक संशयक-लोळ नाटक आहे!” आप-या भारतीय

देणे. िवTान एकच %माण मानते, ते Hहणजे वा"तवाचे. व"तुि"थित काय आहे याची मािहती Mवि"थत संकिलत कAन
6याया आधारावर अनुमाने बांधणे, ही अनुमाने बरोबर आहेत का नाहीत हे जाहीरपणे पडताळणे, ती तपासायला
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Mवछे दक ल*ण आहे: कोणाचीही अिधकारवाणी न मानणे, सगळी िवधाने, अनुमाने तपासायला सवाZना पुरी मोकळीक
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परं परे त Hहटले आहे: "संशया6मा िवनRयित।”. याया अगदी उलट िवTान बजावते "संशयमेव जयते!" िवTानाचे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
साEयांना उ_ेजन देण,े व काही चुका झा-या अस-यास 6या ताबडतोब समजावून घेऊन नवी मािहती गोळा करणे, नवी
अनुमाने बांधणे ही िवTानाची कायपPित आहे.
भारतात इं cजांनी Uजवले-या व आजपयZत %चिलत रािहले-या तथाकिथत वैTािनक वन Mव"थापनेत याचा
लवलेशही नाही. वन Mव"थापनासाठी जी वा"तवाची मािहती हवी, ती अितशय तुटपुंSया %माणात आहे. मु{ामच जे=हा
१८६५ मKये पिहले वनिवधेयक बनवले, ते=हा वनाची "पD MाOया कAच नये असा िनणय घे0यात आला. प>रणामी वन
Hहणजे काय हे सुPा अजून ग9धळात आहे. साKया भाषेत वन Hहणजे वृ*राजी. पण सरकारी िहशोबात वन Hहणजे वन
खा6याया ताmयातील जमीन, मग 6यावर झाडे सोडाच, गवताचे पान सुPा नसले तरी चालेल. पण वन खा6याया
ताmयात ;कती जमीन आहे हे सुPा "पD नाही. १९६५ सालया सुमारास एक वाद झाला: वनखा6याया ताmयात ६.९
कोटी हेटर जमीन आहे का ७.५ कोटी हेटर? हेही आकडे न`X ठाऊक न=हते. आता या ताmयात-या जिमनीवर ;कती
%माणात झाडे आहेत? १९८०या सुमारास जे=हा उपcहाचे िचB उपलmध झाले, ते=हा अंत>र* िवभागाने भारत
भूमीवर ;कती %माणात वृ*ाछादन आहे याचा "वतंBपणे अंदाज वतवला. तोवर वनखाते भारतातील २३% जमीन
वृ*ाछा;दत आहे असे दावे करत होते; पण ते सपशेल चुकXचे होते, %6य*ात वृ*ाछादन के वळ १४% आहे असे आढळू न
आले.
वैTािनक वनMव"थापनासाठी आवRयक अशा मािहतीसंकलनाचा एक आधार Hहणजे झाडांया वेगवेगbया
जाती-%जातjया वाढीचा अयास कर0यासाठी एकोिणसाMा शतकापासून राखून ठे वले-या अयासवा>टका. यांयात
दर पाच-दहा वषाZनी काळजीपूवक मोजमाप कAन वेगवेगbया गोलाईया िभ] जाती-%जातjची न9द ठे वावी व
6याआधारे झाडे ;कती मोठी झा-यावर तोडावी हे नीट ठरवावे असा उ{ेश आहे. परं तु वनिवभागाने अशी मािहती
न9दवणे के =हाच सोडू न ;दलेले आहे, आिण अशा ब\तांश अयासवा>टका के =हाच तोडू न टाक-या आहेत असा अहवाल
डेहराडू नया वनसंशोधन सं"थेने "वतःच %कािशत के ला आहे. तसेच भारत शासनाया ब"तर चीड रोपवन सिमतीला
१९८० साली आढळू न आले कX %ायोिगक Aपाने उlण क>टबंधीय चीडचे जे रोपवन ब"तरमKये लावले होते व Sयाया
आधारावर ही जात ब"तरमKये चांगली फोफावेल असे खोटे %ितपादन के ले जात होते, ते रोपवन धड अि"त6वातच

रािगरीत जंगल नाहीच असे दाखवले जाते. पण हे के वळ तेथील जंगल वनिवभागाया ताmयात नाही Hहणून सांग0यात
येते. जिमनीवर अगदी वेगळे िचB ;दसते. एका अंदाजा%माणे आजिमतीस रािगरी िज-/ाया ४८ ट`े भूमीवर जंगल
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अशीच चुकXची मािहती महारा1ात-या रािगरी िज-/ाया वनावरणाब{ल %सृत के ली जाते. सव %काशनांत
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न=हते.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
उभे आहे. एकदा रािगरी िज-/ाया उ_रे ला आलो कX मगच वनCी खास दुदश
 ेला पोचलेली ;दसते. याचे कारण काय?
जरा खोलात िशAन पािह-यावर ल*ात येते कX (सधुदग
ु , रािगरीत जी बरीचशी वनराजी जरी आज ितयावर %चंड
दबाव असला तरी सुPा बEया ि"थतीत आहे, ती सारी खाजगी मालकXया जिमनीवर आहे. ही पूवf एक- दोनदा
तोडलीही गेली होती. परं तु लोकांनी पु<हा काळजीपूवक वाढवली आहे. पण उ_रे ला ब\तेक सव ड9गर उतार वन
खा6याया अख6यारीत आहेत, आिण ते अगदी दुःि"थतीत आहेत. ªिचत् वनखा6याया काबूतील %देशात जंगल-झाडोरा
भेटतोही. पण जरा जवळ जाऊन पािहले कX ;दसते कX इथे आहेत हाताया बोटावर मोज0याएवाच जाती. उभा
महारा1 पालथा घातला, तरी सरकारी %यातून लागवड झाले-या फh पाच जाती भेटतात. सागवान, अ"ेिलयन
अके िशया, नीलिगरी, सुबाबूळ आिण िल>रसीिडया. /ा उलट रािगरीया खाजगी जिमनीवरया जंगलांत वृ*राजीचे
भरपूर वैिवKय अजूनही भेटते. याच िज-/ांत लोकांनी जतन कAन ठे वले-या देवराया आहेत, 6यांयात तर स/ाVीया
मूळया वनराजीचे खरे वैिवKय पहायला सापडते. दुदLवाने वन खा6याने सामािजक वािनकXया नावाखाली /ात-याही
काही तोडू न 6यांवर िनलिगरी वाढवला आहे.
हा असा वा"तवाची कदर न करणार अशाQीय वन Mव"थापनाचा उ2ोग चालू शकला, याचे कारण एकच. ते
Hहणजे िवTानाया परं परे %माणे सव मािहती सवाZपुढे मांडून पडताळू न पाहणे अशी पPित सरकारी %णालीला पूण
अमा<य आहे. हा सरकारी खाया काही नवीन नाही. ताओ-ते-(चग /ा %ाचीन िचनी cंथातही हीच मांडणी के ली आहे:
“सािधशा
सािधशा यािच माग तु जावे । जनांना न काही कधी जाणु ावे ।।
सुजाण जा पार उधळे िन बाधे । अजाण जा हाकणे काम साधे।।
!हणोनी सदा वा$तवा छपवावे । खोटेपणाने नटावे, थटावे।।”
।
तर इं cजांनीही अशीच अTानाया आधारावर चालणारी वनMव"था लोकांना अंधारात ठे ऊन कायरत के ली.
आHही शाQोh, >टकाऊ पPतीने वनMव"थापन करत आहोत. आHही भारतात अवतर0याया आधी इथले लोक
अिववेकX पPतीने जंगलाची नासधूस करत होते असा आव इं cजांनी आणला. पण िवTानाया अिधdानाचे, आिण
वनसंपदेकडू न मु{ल पूण राखून के वळ Mाज वापर0याचे हे फh स9ग होते. अनेक वनिवभागांत काय करावे /ा

वनोपयोग चालला आहे कX नाही हे पाहणे हे वनसंशोधन सं"थेचे कतM होते. 6यांनी जर हे के ले असते, तर "पD झाले
असते कX असे काहीही चाललेले नाही. पण आजतागायत असा एकही अिधकृ त अयास के ला गेलल
े ा नाही. याला एक
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पिह-यापासून चाललेला आहे. अशा परी*णांचे Mवि"थत संकलन कAन देशभर खरोखरच िचर"थायी पPतीने
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बाबतया काययोजना उपलmध आहेत. या पािह-या तर "पD ;दसून येते कX सवB कालौघात वनसंप_ीचा Eहास अगदी
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अपवाद आहे. तो Hहणजे डॉ. सी. टी. एस. नायर नावाया वनािधकाEयांनी के रळात-या ;ªलॉन िवभागाया
वनेितहासाचे एफ् . ए. ओ. तफ के लेले िव«ेषण.
6यांनी दाखवले आहे कX शात रीतीने वापराचा दावा खोटा आहे. %थम ड9गराया उया चढावांना पूण
संर*ण देऊन इतर वन%देशातून िनवडक मोठी झाडे तोडावी अशी काययोजना आखली गेली. पण /ा तथाकिथक
िनवडक तोडीत जंगलाचा इतका Eहास झाला कX पुढील काययोजनेत ही िनवडक तोड सोडू न देऊन ितथे पुरी तोड करावी
असे सुचव0यात आले. या बरोबरच ड9गर चढावांचे पूण र*ण कमी कAन 6यावर, तथा किथत िनवडक तोड चालवली
गेली. 6या नंतरया काययोजनेत तर ड9गराया उया उतारावरची वृ*राजी भूजलसंधारणासाठी सुरि*त ठे वावी हे त6व
पुरेच ठु काAन आणखीच चढांवर पूण तोड के ली गेली. हे सगळे शात वापराचे नाटक चालू ठे वून, पण %6य*ात 6याचा
मागमूसही न रा देता चालले होते.
एवंच िनसगावर बेदरकारपणे आ[मण करणाEया परकXय अंमलाने िनसग%ेमी भारतीय समाजाने िवणलेला
वेगवेगbया %जातjया रं ग िबरं गी धायांचा, िनरिनराbया जाडीया अिधवासांया धायांचा, सात6य >टकवणाEया घv
िवणीचा जो शालू होता, 6याया (चधnा उडवून एकच रं ग फासलेली – सागवान, चीड, नीलिगरी अशा काही मोजया
झाडा झुडपांची - सुटी सुटी >ठगळे डकवून ठे वली. दुदLवाने "वातंयो_र कालातही हेच, अिधकच वेगाने चालू रािहले
आहे.

व,य जीव संर णाची (थाकथा
(थाकथा
इं cजांनी नुक6याच पादा[ांत के ले-या भारताचे एक वृ*ांचा महासागर असे वणन के ले होते. जोडीलाच भारतात
व<य पशु, प*ी, मगरी, मासे %चंड संOयेने बागडत होते. आधुिनक शQांनी सz इं cजांनी मनापासून /ांचे िशरकाण सुA
के ले. इं cजांनी भारतावर कmजा के ला ते=हा नमदे या उ_रे स मोwा टापूत (सह होते. 6यांया िशकारीचा खास शौक
इं cजांना होता. जो जो इं cज राजा, nूक, लाड भारतात यायचा, 6याला (सहाची िशकार कAन एक मोठे मुंडके
;दवाणखा<यात लावायची हौस होती. या िशरकाणातून हळू हळू संपत येऊन १९०० सालापयZत (सह फh गीरया

भांडार होते राज"थानात-या भरतपूरया महाराजाया मालकXचे के वलादेव घनाचे सरोवर. हे उथळ सरोवर १७६३
साली एक बांध घालून शेतीला पाणी पुरवwासाठी बनवले होते. पण 6या तbयात अ*रशः अगिणत बदके िहवाbयात
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इं cज साटांना 6यांचा पूण नायनाट झाला आहे असे खोटे-नाटे सांगून ते वाचवले. दुसरे असेच व<यजीवांचे सु%िसP
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जंगलात िश-लक रािहले. तेही संपले असते, पण अगदी १५-२० िश-लक रािह-यावर जुनागडया नवाबाने आप-या
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गोळा होऊ लागली. पावसाbयात असंOय करकोचे, पाणकावळे , बगळे घरटी बांधू लागले. /ा पयांयाही %चंड
िशकारी =हायया. लॉड िलि<लथगो /ा इं cज =हाइसरायने एक~ाने नो=ह}बर १२, १९३८ रोजी, एका ;दवसात तेथे
४२७३ पाणप*ी मारले अशी फु शारकX एका खाशा िशलालेखात इथे न9दवून ठे वलेली आहे.
"वातंयानंतर यात-या अनेक जमीनदारांनी िशकार कं प<या "थाप-या. वाघाया, िबब~ाया, गMाया
िशकारीसाठी परदेशातून पयटकांचा ओघ सुA झाला. का<हा, ताडोबा, स>रlकासारOया मृगयावनांतून या कं प<यांनी
%चंड पैसा के ला. तो करता करता व<य जीव संपुDात आले, आिण मग १९७२ साली भारत सरकारने व<य जीव संर*ण
कायदा पा>रत कAन ही िशकार थांबवली. /ाया थोnा आधीपासून भारतात अभयार0ये "थापन कर0यास सुUवात
झाली होती, /ातले अगदी सुरवातीचे पि* अभयार0य १९५६या सुमारास भरतपूरलाच "थापन कर0यत आले होते.
मग १९८० पयZत भरमसाठ तोड के -यामुळे वनाधा>रत उ2ोगांना हवी असलेली वन संप_ी संपुDात आली आिण १९८०
साली वन संर*ण कायदा पा>रत के ला जाऊन िनसगािधिdत पयटन हे वनMव"थेचे नवे Kयेय बनवले गेल.े
आता अभयार0यांचा, रा1ीय उ2ानांचा िव"तार वाढू लागला आिण /ा िनसगर*णासाठी बनणाEया टापूंतून
लोकांना बाहेर काढणे हे मह6वाचे उ;{D होऊन बसले. मग 6यातून िनसगाचे र*ण होत असो वा नसो. वर उ-लेिखले-या
पाणपयांब{ल जग%िसKद भरतपूर तbयाचेच उदाहरण या. अनेक शतके /ा प>रसरात Hहशी चरत हो6या, आिण प*ी
पोहत होते, %चंड %माणावर िप-ले वाढवत होते. पण या Hहशी पयांना उपVवकारक आहेत, असे Oयातनाम शाQT
डॉटर सलीम अली व अंतररा1ीय [¬च %ितdानांनी ठरवले. 6यांया /ा िवधानाया आधारावर १९८२ साली येथे
गायी Hहशjना संपूण बंदी घाल0यात आली. बंदी घालताना लोकांसाठी काहीही पयाय दे0यात आले नाहीत. लोकांचा
िवरोध दडपून, गोळीबारात सात लोकांची ह6या घडवून, हे बंधन कायाि<वत के -यावर ;दसून आले कX, Hहशjया
चर0यामुऴे साMासारखे एक गवत काबूत राहात होते. चरणे थांब-यावर ते अिनबZध वाढू न तळे उथळ झाले, आिण
बदकांया दृDीने िनकामी =हायला लागले. Hहणजे Sया पाणपयांचा फायदा =हावा Hहणून ही बंदी आणली होती,

लोकांना शBू मान-याने व<य जीवांचे ;कती %चंड नुकसान होऊ शकते याचे आणखी एक खास उदाहरण आहे
कनाटक-तािमळनाडू सीमेवरील नीलिगरी- िबिळिगरी रं गाया िग>रराजीत धुमाकू ळ माजवणारा चंदनाचा-हि"तदंताचा
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समीकरण सखोल अयास न करता गृहीत धरले होते Hहणून.
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6यांचाच मोठा तोटा झाला. हे का झाले? चांग-या चांग-या शाQTांनीही "थािनक लोक हे िनसगाचे वैरी असे चुकXचे
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त"कर वीर8पन्. या त"कराया टोळीने सुbयांसाठी पंचवीस वषाZया कालावधीत सुमारे दोन हजार ह_ी मारले असा
अंदाज आहे. 6याने वन िवभागाया अिधकाEयांचीही ह6या के ली. तरीही वीस वष लोकांया सहकायाया अभावी तो
पकडला गेला नाही. दुदLवाने लोक शासकXय यंBणेला आपला हाडवैरी मानत होते, आिण रोजगार पुरवणाEया वीर8पन्ला
आपला िमB. /ा िबिळिगरी रं गा पवतराजीत शोिलगा आ;दवासी िपान् िपा राहत आले आहेत. पूवf ते िशकार
आिण ;फरती शेती करायचे. ड9गराया एका िशखरापाशी 6यांची एक सुंदर देवराई आहे, 6यात सोनचायाचा %चंड वृ*
आहे, 6याची ते पूजा करतात. इथे अभयार0य %"थािपत झा-यावर िशकार बंद झाली, ;फर6या शेतीवरही बंधने आली.
ते=हा आवळा, मध, औषधी वन"पती इ6यादी गोळा करणे शोिलगांया उपजीिवके चा आधार बनले. िववेकानंद िग>रजन
क-याण के <V या सं"थेने शोिलगांबरोबर चांगले काम कAन 6यांना संघ>टत के ले. १९९५ पासून 6यांया सहकारी
संघाबरोबर काळजीपूवक वनोपज गोळा करणे, 6यावर सं"करण करणे, िव[X करणे असे उप[म सुU के ले. जोडीने एी
नावाची शाQीय सं"था या वनराजीचा व तीवर शोिलगांया वनोपज संcहणाचा काय प>रणाम होतो याया अयासास
लागली. अयासात असे आढळू न आले कX शोिलगांचे वनोपज संcहण पूणपणे िचर"थायी पPतीने चालले आहे.
6यायावर सं"करण करणेही सुU झा-याने 6यांचा च>रताथ बरा चालला आहे. मग मKयेच अचानक 6यांया वनोपज गोळ
कर0यावर बंदी आण0यात आली. खूप लढ-यावर वनािधकार काय2ाखाली 6यांचे काही ह` मानले गेले आहेत, तरी
दुदLवाने आज ते जग0यासाठी झगडताहेत.
;द-लीजवळचा स>रRका Mा®%क-प हे पयटकांचे आवडते "थान आहे. २००३ पासून तेथे वाघ ;दसणे दुGमळ
होऊन बसले होते. परं तु वनखा6याने %सृत के ले-या मािहती%माणे तर तेथे भरपूर वाघ (हडत होते. असे का? वाघांची
मोwा %माणावर चोरटी िशकार चालली आहे, 6यांया संOयेबाबत खोटे दावे के ले जात आहेत, असे ;दसले व अशा
घटनांची चौकशी कर0यासाठी २००५ साली पंत%धानांनी एक खास टायगर टा"क फोस नेमला. मला 6यावर काम
कर0याची संधी िमळाली. जशा त[ारी वाढ-या तशी सरकारने सीबीआय् तफ चौकशी करवली. या चौकशीत िसP झाले
कX २००४ पयZत चोर~ा िशकारीतून इथले सारे वाघ मारले गेले होते. अशा िशकारी होत असताना वाघाची कातडी

पारधी-गावकरी यांचा सहभाग असावा, तसेच वनिवभागाचेही संगनमत असावे असा "पD िनlकष सीबीआय्ने काढला.
परं तु अखेर अनेक गावकरी व इतर दुबल वगातील लोकांची िपटाई झाली. एकाही शासकXय कमचाEयाला-अिधकाEयाला
जबाबदार ठरव0यात आले नाही.
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सोलून, 6याचे कलेवर तेथेच टाकू न गे-यायाही घटना झा-या हो6या. अशा वेळी %चंड दुगZिध सुटते आिण ही घटना

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
/ा कामािनिम_ आHही अनेक वनकमचाEयांशी, अिधकाEयांशी संवाद साधला. लोकांया सहकायािवना
वीर8पन् सारखे त"कर माजतात, वाघ संपतात, तर शासानयंBणा व लोक हातात हात घालून कसे काम कU शकतील हे
सुचवा अशी 6यांना िवनंती के ली. /ा ;दशेने के रळाता-या पे>रयार Mा® %क-पात काही चांगले %योगही झाले आहेत.
परं त,ु तेथे काम करणारे तीन- चार वनािधकारी वगळता अशा िवधायक सूचना कोणाकडू न आ-या नाहीत. बाकX
सगbयांचे एकच पालुपद होते: आमचे भ_े वाढवा, आHहाला आणखी बंदक
ु ा 2ा, आमचे अिधकार वाढवा-सै<याया
मिणपुरात, कािRमरात कारवाया चालतात 6यांना जसे अिधकार, पगार, भ_े असतात 6या पातळीवरचे अिधकार, पगार,
भ_े आHहाला सगbया Mा®%क-पांया आसमंतात 2ा. देशाया, आप-या िनसगाया दुदLवाने या शासनयंBणेला
देशभर युP पेटवून 6या जाळात "वतःची पोळी भाजून यायची इछा आहे. अशा मानिसकतेतून िनसगर*ण कसे होईल?
चोर~ा िशकारीत हातिमळवणी करणाEया शासनयंBणेया अगदी उलटा अनुभव अनेक वेळा लोकांनी
(चकारा-काळवीटांची िशकार पकडू न दे0याया बाबतीत घडलेला आहे. स-मान खान व पतौडीचा नबाब या दोन
सुिवOयात Mh¯या चोर~ा िशकारीचा अलीकडचा इितहास तर खूपच गाजला आहे.

युने)को वारसा /क0प
भारत सरकारने आपण न पिRचम घाट %देशास जागितक मह6वाचा नैसGगक वारसा मानावा असा %"ताव
युने"को या संयुh रा1संघाया संघटनेसमोर मांडला व अ>टतटीचा %य कAन हा दजा मा<य कAन घेतला ही मोठी
"वागताह बाब आहे. हा ठराव मा<य करताना भारत शासन पिRचम घाट प>रसर तST गटाया िशफारसी अंमलात
आणेल अशीही अट युने"कोतफ घाल0यात आली आहे, हे ही आशादायक आहे. पण या %"तावाचा तपशील काही
(चताजनक %¢ उपि"थत करतो. हा %"ताव पिRचम घाटातील ३९ "थळांपुरता, Hहणजे या पवतCेणीया के वळ ५%
भू%देशापुरता मया;दत आहे. Hहणजे एवढे *ेB राखले कX बाकXचे िबनधडक नासायचे असा /ाचा अथ आहे काय? वर
चGच-या%माणे अगदी चुकXया िवचार धारणेतून राखीव वने, अभयार0ये, रा1ीय उ2ाने, Mा® %क-प हाच

इथे एक गोD "पD करणे आवRयक आहे: हा %क-प भारत शासनाया पयावरण व वन मंBालयाया २००५
साली सुA के ले-या "वतंB कारवाईतून साकारला आहे. आमया पिRचम घाट प>रसर तST गटाची "थापना /ानंतर ५
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भारतात-या िनसगर*णाचा एकमेव पाया मानला जातो आहे. दुःखाची गोD Hहणजे युने"कोया जागितक वारसा

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
वषाZनी, २०१०HKये झाली, परं तु जागितक वारसा %क-पाया 6याच मंBालयातील पुर"क6याZनी आमयाशी काहीही
स-ला मसलत के ली नाही. एकू ण 6यांची कायपPती ही कोणाशीही काहीही िवचार िविनमय न करता "वतः सव िनणय
यावयाचे अशीच होती. हा %क-प आख0याआधी २००६ सालीच मंजूर झाले-या वनािधकाराची अंमलबजावणी करणे
काय2ा%मणे अिनवाय होते, ते के ले नाही. िशवाय "थािनक समाजांशी काहीही िवचार िविनमय न करता, अयोय
री6या, हा %"ताव बनव0यात आला. युने"कोसारखेच संयुh रा1संघाचेच मूलिनवािसयांचे एक Mासपीठ- Forum for
Indigenous People- आहे, 6या Mासपीठापुढे ही व"तुि"थती मांड0यात आली होती, व 6या अिधकृ त Mासपीठाने /ा
प>रि"थतीत पिNम घाट जागितक वारसा %क-पाचा %"ताव "वीकाराह नाही असा सु"पD ठराव के ला होता. युने"कोया
इं टरनॅशनल यूिनयन फॉर कॉ<झ=हशन ऑफ नेचर /ा अिधकृ त स-लागारांनीही असाच स-ला ;दला होता.
तरीही पिNम घाटांया िव"ताराचा, तेथील लोकसंOयेचा िवचार करता वन Mव"थापनात "थािनकांया
सहभागाची %;[या पूण कर0यास अनेक वष लागतील. तोपयZत थांबणे सयुिhक ठरणार नाही, अशी मांडणी करत हा
%"ताव मा<य करव0यात आला. हे %ितपादन Hहणजे िनलzपणाचा कळस आहे. भारतात गेली एकवीस वष वन
िवभागाचा संयुh वनMव"थापनाचा काय[म राबवला जात आहे. तेवढाच काळ पंचायत राSयMव"थेया cाम
पंचायतjसारOया "थािनक पातळीवर अिधकार*म सं"था कायरत आहेत. /ा पंचायत राSय सं"थांना गे-या दोन वषाZत
गोवा %ादेिशक आराखडा बनव0याया %;[येत सव cामसभांना सहभागी कर0यात आले होते. /ा खेरीज २००२
सालीच मंजूर झाले-या जैविविवधता काय2ानुसार येथील सव पंचायतjत "थािनक जैविविवधता सिम6या "थापन करणे
सhXचे आहे. 6या सिम6या हे जागितक वारसा %क-पासारखे %क-प आख0याचे सुयोय Mासपीठ आहेत. भारताया
नाग>रकांना शBु"थानी लेखणाEया वन िवभागाने लोकसहभागाची %;[या अशय आहे असे %ितपादन करणे ही
आNयाची गोD नाही असे दुदLवाने Hहणणे भाग आहे, पण डॉ श}nासारOया "वतंB तTांनी 6याची री ओढणे ध`ादायक

Hहणजे बाहेAन मूठभर %ितिdत लोकांनी येऊन के लेले एक नाटक, एक थोतांड होते. एकू ण डॉ श}nांचा /ा %"तावास
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आहे. यावर ३९त-या के वळ एक कास पठाराबाबत लोकांशी िवचार िविनमय झाला, आिण हेच खूप झाले असेही ते
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पा°ठबा हे भारताया सुिशि*त मKयम वगातील अनेक जण भारताया जनतेपासून ;कती दुरावले आहेत /ाचेच 2ोतक
आहे असे वाटते.
/ा जागितक वारसा %क-पात समिवD के लेली कास वगळता इतर ३८ "थळे ही आजच अभयार0ये – रा1ीय
उ2ाने आहेत. अनेक दोष असतानाही /ा अभयार0यांतून आजपावेतो खूपसे काही चांगले साKय झाले आहे हे िनिNत,
पण /ांनाच जागितक नैसGगक वारसा बनवून आणखी काय साधणार आहे हे "पD नाही. कदािचत Hहणता येईल कX
6यांना अिधकच चांगले संर*ण िमळे ल. ठीक, मग हे उ;{D आहे, तर महारा1- कनाटकांत वारसा"थळे सुचवली, पण
6यांना लागून असलेली गोMातली सगळीया सगळी अभयार0ये – रा1ीय उ2ाने वगळली असे का हो? लोकांचा सबळ
आरोप आहे कX /ा अभयार0यांत बेकायदेशीर खाणी आहेत Hहणून. हे खरे असेल तर युने"को %क-पातून िनसगाचे
संर*ण खरे च अिधक बळकट होईल असे काही वाटत नाही.
वर पहा, कास /ा एका अभयार0याखेरीजया "थळाची हा %क-प होता होता काय दुदश
 ा झाली आहे ते. हे
िनसगरHय पठार आज ;कलोमीटरगणती कुं पणांनी व काटेरी तारांनी िवVूप के ले आहे. /ा कुं पणांनी ितथ-या "थािनक
जनतेया गुरांची चराई बंद के ली आहे. पिहले Hहणजे ही गोD /ा परं परागत वनिनवासी असणाEया समाजांया
कायदेशीर ह`ांवर गदा आणते. दुसरे Hहणजे /ातून भरतपूरया घोडचुकXची पुनरावृ_ी होऊ घातली आहे. जसे तेथे
Hहशjया चर0याने बदकांचा आिण तbयाचा फायदाच होत होता, तसेच कासवरही आज अनेक शतके चालू असलेले
चरणे बंद पड-यावर के वळ काही तण पसAन Sया वैिवKयपूण, वैिशl~पूण रानफु लांसाठी /ा अिधवासाचे संर*ण
करायचे आहे तीच नािहशी होतील अशी जवळ जवळ खाBी आहे. मग तmबल अडीच कोटी Uपये खच कAन हे कुं पण का
घातले? महारा1ाया जलसंचन िवभागात जो kDाचार उघडकXस आला आहे असेच काही तरी यामागे असावे असा
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सवाZनाच संशय आहे.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

3) त गटाचे काम
पि1चम
चम घाट प+रसर त गट
हे सगळे िचB बदललेच पािहजे. व"तुि"थती जाणून घेऊन शाQोh पPतीने, डोळसपणे, िवकास काय[म व
जोडीला िनसगर*णाचे उप[म राबवायला पािहजेत. /ासाठीच पिRचम घाट प>रसर तST गटाची िनयुhX कर0यात
आली. गटापुढे खालील उ;{Dे ठे व0यात आली:
1.पिNम घाटाया प>रसराया स2ःि"थतीचे परी*ण करणे
2.पिNम घाटातील कोणकोण6या टापूंना संवेदनशील प>रसर*ेBे (Ecologically Sensitive Areas) Hहणून
घोिषत करणे आवRयक आहे हे ठरवून अशा टापूंना 1986 या पयावरण संर*ण काय2ानुसार संवेदनशील प>रसर*ेBे
Hहणून घोिषत कर0याची िशफारस करणे.
3. सव संबंिधत राSयांतील जनता व शासनांशी सवZकष िवचार िविनमय कAन पिNम घाट %देशाचे संर*ण,
संवधन आिण पुनUzीवन कर0याबाबत िशफारसी देणे.
4. भारत शासनाया पयावरण व वन मंBालयाने 1986 या पयावरण संर*ण काय2ानुसार जाहीर के ले-या
पिNम घाट %देशातील िववि*त संवेदनशील प>रसर*ेBांची प>रणामकारक अंमलबजावणी कर0यासाठी उपाययोजना
सुचवणे.
5. 1986 या पयावरण संर*ण काय2ाअंतगत पिNम घाट %देशाया प>रसराचे सयुिhक Mव"थापन
कर0यासाठी व सव संबंिधत राSयांया सहकायाने शात िवकासासाठी %य कर0यासाठी एक जाणकार लोकांचे पिNम
घाट प>रसर %ािधकरण "थापन कर0यासाठी काय पावले उचलावी /ाब{ल िशफारस करणे.
6. पिNम घाटाया संदभातील इतर काहीही सयुिhक पयावरणीय अथवा जीवप>रसर संबंिधत िवषयांबाबत,
तसेच कनाटकातील गुंnा व के रळातील अितरि8प-ली जलिव2ुत् %क-पांच,े गोMातील खाणjचे,व संपूण रािगरी व

संपूण पिNम घाट %देशासाठी संवेदनशील प>रसर*ेBे आखणे व तेथील Mव"थापन कसे असावे हे सुचवणे ही
तST गटावर सोपव0यात आलेली %मुख जबाबदारी होती. 2000 साली नेमले-या %णव सेन सिमतीने अशा *ेBांया
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(सधुदग
ु  िज-/ांचे परी*ण कAन स-ला पुरवणे.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
िनवडीचे िनकष सुचिवले होते, परं तु 6यांचे Mव"थापन कसे करावे /ाबाबत काहीही सूचना ;द-या न=ह6या. माB
प>रसर संबंिधत मािहतीचा एक देशMापी संcह तातडीने बनवावा अशी िशफारस सेन सिमतीने 2000 सालीच के ली
होती, पण 2010 सालपयZत तशी काहीही पावले उचलली गेली न=हती. ते=हा पिNम घाट %देशासाठी असा मािहती
संcह बनवणे, 6यांया आधारे संवेदनशील प>रसर*ेBांया मयादा ठरवणे, आिण मग अशा संवेदनशील प>रसर*ेBांया
Mव"थापनाची Aपरे षा आखणे ही कामे तST गटाने

हातात घेतली. /ासाठी काही मूलभूत संशोधन कर0याची

आवRयकता होती; ते कAन शाQीय िनlकष %कािशत के ले.
सव उ;{Dे साध0यासाठी अनेक >ठकाणांना %6य* भेटी ;द-या, >ठक- >ठकाणी खुली चचासBे आयोिजत के ली.
खाण मालक व Mव"थापक, उ2ोगपित, िश*क, बागायतदार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मछीमार अशा िविवध
Mावसाियकांचा, आिण सव संबंिधत िवषयांतील तTांचा स-ला घेतला. के <Vीय वन व पयावरण मंBी, गोMाचे ते=हाचे
व माजी मुOय मंBी, के रळ राSयातील कृ िष व वन मंBी, कनाटकातील मंBी दजाचे आयुh, सव राSयांतील आमदार व
खासदार, िज-हा प>रषदा, तालुक पंचायती व cाम पंचायती सद"य /ांयाशी चचा के ली. सव राSयांया तसेच के <Vीय
शासनातील वेगवेगbया शासकXय अिधकाEयांचे अनुभव व अिभ%ाय समजावून घेतले. हे सव अ6यंत पारदशकतेने के ले व
वेळोवेळी सव इितवृ_े अिधकृ त संकेत"थलांवर उपलmध कAन ;दली.
वषभर काम के -यावर पिNम घाट प>रसर तST गटाया अहवालाची Aपरे षा "पD झाली. ते=हा तST गटाने
माच 2011ला के <Vीय वन व पयावरण मंBी व 6या मंBालयाचे अिधकारी /ांयासमोर अहवालात काय असेल /ाची
मांडणी के ली. नंतर 6यांया स--यानुसार उरलेले तपशीलवार काम उरकू न ठरले-या मुदतीत ऑग"ट 30, 2011 रोजी
अहवाल सादर के ला. ऑग"ट 30, 2011 रोजी अहवाल सादर करताच हा 21 स8ट}बर 2011ला एका खु-या सभेत
जाहीर के ला जाईल असे सां0यात आले. परं तु अनपेि*त री6या 19 स8ट}बर 2011 रोजी हा काय[म र{ झाला आहे,
अहवाल सKया गुलद"तात ठे वावा व तST गटाने /ातील कोण6याही तपिशलाबाबत वायता कA नये असा आदेश
दे0यात आला.

िमळव0यासाठी अज के ले. हा अहवाल अजून अंितम "वAपात नाही, 6याला अंितम "वAप आ-यावर तो उपलmध कAन
;दला जाईल असे सांगत पयावरण मंBालयाने ते अज फे टाळले. तथािप के रळातील कृ lणन् हे अिपले करत रािहले. 6यांचे
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तST गटाचा अहवाल शासन जाहीर करीत नाही असे ;दसताच अनेक नाग>रकांनी मािहती ह`ाखाली तो
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मािहती ह4ाखाली मागणी

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
अपील अखेर के <Vीय मुOय सूचना आयुhांयापयZत पोहोचले, व 6यांनी एि%ल 2012 मKये ते मा<य कAन हा अहवाल
मिह<याभरात जाहीर के लाच पािहजे असा आदेश ;दला. िनवाडा देताना सूचना आयुhांनी Hहटले: “लोकशाहीत नाग>रक
हेच शासनाचे "वामी आहेत. ते=हा लोकांचा स-ला न घेता आिण धोरणांमागची कारणमीमांसा लोकांपुढे पूणपणे न
मांडता शासनाने धोरणिवषयक िनणय घेणे सवथैव अनुिचत आहे. जरी शासनाने अहवालातील मांडणी tकवा िशफारसी
मा<य के -या नाहीत, तरीही धोरण ठरिव0यासाठी अहवालाची भूिमका मह6वाची आहे आिण 6याकडे दुल* करणे अ*Hय
आहे. अहवाल जाहीर के -याने नाग>रकांना आपली मते शाQोh आिण तक शुP पPतीने बनवणे व मांडणे शय होते.
सरकारला जर हा अहवाल नाकारायचा असेल, तर 6यामागची कारणमीमांसा तक शुP री6या लोकांपुढे मांडली पािहजे.
असे न के -यास सरकारी िनणय हे kD व अिववेकX आहेत, ही िन=वळ मनमानी आहे असा लोकांचा समज होईल.
लोकांयात असा अिवास वाढणे हे के =हाही रा1िहताचे नाही.” /ा िनवnािवUP वन व पयावरण मंBालयाने
;द-लीया उ <यायालयात धाव घेतली. परं तु /ा <यायपीठानेही हा अहवाल लोकांपुढे आलाच पािहजे, 6यांया मतांना
मान देऊन मगच योय तो िनणय घेणे उिचत आहे असा िनवाडा ;दला. अखेर 23 मे 2012 रोजी शासनाने तो अहवाल
खुला के ला.

शासनाची वाकडी चाल
३० ऑग"ट २०११ ला अहवाल सादर के -यानंतर आज तागायत पिNम घाट प>रसर तST गटाला
शासनयंBणेने काहीही िवचारलेल-े पुसलेले नाही.

के वळ वृ_पBांतून /ा अहवालाब{ल वेगवेगbया बातHया येत

रािह-या आहेत, राSया- राSयांतील शासकांनी के लेली टीका>ट8पणी, अगदी Bोटक व ;दशाभूल करणारा मराठी सारांश
वाच0यात आली आहेत, /ातून जाणून-बुजून गैरसमज पसरवले जात आहेत असे "पD ;दसते आहे. मु{ाम िवनंती कAनही
नMा के <Vीय वन व पयावरण मंBीमहोदया, महारा1ाचे मुOय मंBी महोदय /ांनी माधव गाडगीळला भेटून
अहवालाबदल समजावून सांग0याची संधी ;दलेली नाही.

सिचव /ा दोघांनीही पिRचम घाट प>रसर तST गटाया अहवालाब{ल ढळढळीत ;दशाभूल करणारी िवधाने के ली. मी
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राSयाने जैविविवधता मंडळ "थापले व लोकांबरोबर िवचारमंथन आयोिजत के ले. /ा बैठकXत महारा1ाचे वनमंBी व वन
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९ जून २०१२ला, Hहणजे भारत शासनाचा जैविविवधता कायदा मंजूर झा-यावर तmबल दहा वषाZनी महारा1

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
जाहीर सभेत ही चूक दोघांयाही नजरे स आणून ;दली, 6या नंतर पBही िलिहले. तरीही महारा1 शासनातफ व िविवध
नेत-े बाबू यांयातफ पिRचम घाट प>रसर तST गटाया अहवालाब{ल लोकांया मनात ग9धळ उडवून दे0याचा व
अहवालाब{ल 6यांचे मन कलुिषत कर0याचा पPतशीर %य चालू आहे. /ा %याचा गाभा Hहणजे संवेदनशील
प>रसर*ेBे ही संक-पना वेगवेगbया संदभाZत वेगवगbया %कारे वापरली जात आहे, 6यात ग-लत करणे. अशी ग-लत
कAन आज पावेतो संवेदनशील प>रसर*ेBे ही क-पना शासकXय यंBणेने Sया जाचक पPतीने राबवली आहे, 6याच
पPतीने िव"तृत %देशात सव *ेBांत आणखीच लेशकारक िनबZध लादत ती राबवत रहावी अशी पिRचम घाट प>रसर
तST गटाची िशफारस आहे असे भासवणे. पण /ा लेखात "पD मांड-या%माणे असे लाद0यालाच आमया अहवालाचा
कडा िवरोध आहे. आमचा तST गट सुचवतो कX आमचा अहवाल काही अंितम नाही, आHही वेगवेगbया *ेBांसाठी
मांडलेली मागदशक सूBे तंतोतंत "वीकारावी असा कोणताच दुराcह नाही. आमची व"तुिनd, तक शुP व िवTानािधिdत
मांडणी ही एका लोकािभमुख िनणय %;[येला गती दे0यासाठी के ले-या %ाथिमक सूचना इतकXच मानावी. हा अहवाल
िवचाराथ मराठी व इतर %ादेिशक भाषांतून लोकांपुढे ठे वला जावा. संपूण पिNम घाट %देशातील cामसभांतून –
मोह-लासभांतून /ा अहवालावर बारकाईने चचा =हावी, व 6या सूचनांया आधारे मगच लोकशाही पPतीने अंितम
िनणय घेतले जावेत. आमचा आcह आप-या देशात कायदेशीर राजवट राबिवली गेली पािहजे, लोकांया इछाआकां*ांना मान ;दला गेला पािहजे एवढाच आहे.

संवद
े नशील प+रसर 7
े
संवेदनशील प>रसर*ेB (Ecologically Sensitive Areas) ही गे-या वीस वषाZत %चिलत झालेली एक
मह6वाची संक-पना आहे. पिNम घाटावर अशी संवेदनशील प>रसर *ेBे सुचवणे हे पिNम घाट प>रसर तST गटाचे
%मुख उ;{D आहे. संवेदनशील प>रसर *ेB ही संक-पना रा1ीय उ2ानासारOया संरि*त %देशा न वेगळी आहे.
साधारणतः अशा वन िवभागाया अख6यारीतील संरि*त %देशात कोण6याही %कारचा मानवी ह"त*ेप अपेि*त नसतो.

उदाहरणाथ, संपूण डहाणू तालुका हा संवेदनशील प>रसर

ecofragile *ेB Hहणून जाहीर कर0यात आला आहे. तेथे एक औिlणक वीजिनGमती क} V, आिण िचकू ची बागायत आहे.
ते=हा संवेदनशील प>रसर*ेB ही संक-पना आहे तरी काय? 1986 साली मंजूर झाले-या भारतीय पयावरण संर*ण
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*ेBात मानवी ह"त*ेप मोwा %माणात असू शकतो.
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अथात् %6य*ात तळी बांधणे, पयटन यांसारOया गोDी रा1ीय उ2ानातही सुA असतातच. पण संवेदनशील प>रसर

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
काय2ानुसार कोण6याही संवेदनशील *ेBात भारत सरकारला तेथील पयावरणाचे संर*ण कर0यास सयुिhक असे िनबZध
लागू करता येतात. या काय2ाचा वापर कAन आतापयZत महारा1ात मुAड-जंजीरा, डहाणू तालुका, माथेरान व
महाबळे र - पाचगणी हे चार टापू संवेदनशील प>रसर*ेB Hहणून जाहीर के ले गेले आहेत. िनसगाला जपत शात
िवकासाचा पाठपुरावा करणे हेच डहाणू तालुका संवेदनशील प>रसर *ेBाचे उ;{D आहे व उ <यायालायाया
देखरे खीखाली नेमले-या %ािधकरणातफ हाच %य जारी आहे.
डहाणू तालुका संवेदनशील प>रसर *ेBाचे Mव"थापन उ <यायालायाया देखरे खीखाली काटेकोरपणे चालू
आहे व 6यातून अनेक चांग-या गोDी िनlप] होत आहेत. उदाहरणाथ, तेथील औिlणक वीजिनGमती क} Vास %दूषण
िनयंBण यंBणा बसव0यास भाग पाड0यात आलेले आहे. डहाणू तालुका संवेदनशील प>रसर *ेB %ािधकरण आप-याकडू न
लोकांशी संवाद चालू ठे वत आहे. पण /ातही काही मह6वाया उणीवा जाणवतात. आHही पिRचम घाट प>रसर तST
गटाची सुUवातीची दोन ;दवसांची एक बैठक मु{ामच डहाणूत घेतली. /ा बैठकXचा एक भाग Hहणून "थािनक
समाजातील आ;दवासी शेत व वन मजूर, मछीमार /ांपासून Cीमंत िचकू बागायतदार /ा सव "तरांतील %ितिनिधक
मंडळjशी चचा कर0याची संधी िमळावी अशी िवनंती के ली होती. परं तु दोन ;दवसांअखेर हे काहीच घडले नाही.
%ािधकरणाया अिधकाEयांना लोकांया बरोबर िवचार िविनमय का के ला गेला नाही असे िवचारता, ते कसे शय आहे?
लोक नुस6या त[ारी करत राहतात, असे उ_र िमळाले. /ानंतर पिRचम घाट प>रसर तST गटाया पुढील सव कामात
"वतंB री6या लोकांशी िवचार िविनमय के ला. हा करताना साहिजकच ितथ-या ितथ-या सामािजक कायक6याZची मदत
घेतली. कारण डहाणूया अनुभवाने प`ा धडा िशकवला होता कX लोकांपयZत पोच0यास हाच एक माग आहे. लोकांशी
संवाद करताना 6यांनी आप-या अडचणी सांिगत-या, तसेच अनेक िवधायक सूचनाही के -या. उदाहरणाथ (सधुदग
ु 
िज-/तील सावंतवाडी/दोडामाग तालुयातील अनेक cामसभांनी आमचे *ेB हे संवेदनशील प>रसर*ेB Hहणून घोिषत
करावेत, असे ठराव एकमताने मंजूर के ले आहेत, व /ा *ेBाचे Mव"थापन कसे असावे /ाब{ल रचना6मक सूचना के -या

ठरवावे ही पPत लोकांना घटनेने ;दले-या ह`ांची पायम-ली करणारी व पूणपणे चुकXची आहे. आतापयZत आपण
cामसभा व इतर पंचायती राSय सं"थांना व नगरपािलका - महानगरपािलकांना 73 व 74 Mा घटनादुU"तीनुसार
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ते=हा लोक अडाणी, के वळ त[ारखोर आहेत. 6यांना काहीही िवचाA नये. तTांनी, बाबूंनी, ने6यांनी सारे काही
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आहेत.
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नैसGगक संसाधनांचे िनयोजन, िनयमन, पुनजfवन कर0याचे अिधकार ;दले आहेत. 2002 या जैव िविवधता
काय2ानुसारही लोकांना, "थािनक सं"थांना अनेक अिधकार ;दले गेले आहेत. परं तु /ाची अंमलबजावणी कोठे च, मुAडजंजीरा, डहाणू तालुका, माथेरान व महाबळे र - पाचगणी /ा चार संवेदनशील प>रसर*ेBांसकट कोठे च- होत नाही.
अजूनही सारे ''(चचेया पानावर उभिवले देऊळ, आिध कळस मग पाया रे '' /ा भाAडात-या ओळj%माणे सारे
कळसाकडू न पायाकडे चालले आहे. /ा Mव"थेत झालेली सारी उभारणी डगमगते आहे. संवेदनशील प>रसर*ेBाची
उभारणी करताना माथेरानात "थािनक जनतेला िवासात न घेता लादले-या िनबZधामुळे /ाबाबत असमाधान आहे,
इतके कX /ा संवेदनशील प>रसर*ेBाची मूळ संक-पना मांडणाEया सेवाभावी सं"थेया कायक6याZना माथेरानला
जाताना पोलीस संर*ण मागावे लागले.
दुदLवाने महाबळे र- पाचगणीलाही आजया अ"मानी सुलतानशाहीत या चांग-या संक-पनेचा िवपयास
होतोय. आज महाबळे रला लोकांना न जुमानता नानािवध िनबZध लादले आहेत, अन् /ा िनबZधांचा बागुलबुवा कAन
kD अिधकारी लोकांकडू न खंडणी उकळताहेत. ितथे भूजल सांभाळायला पािहजे हे खरे ; पण जर वीस हजार Uपये लाच
;दली तर भागते, कु ठे ही िवहीर खणता येत,े एरवी नाही अशी लेखी त[ार मला िमळालीय. पण सगbयात वाईट वाटते
महाबळे रया आसमंतात-या वाnा-व"6यांया र"6यांवर वन िवभागाने खोदलेले चर पा न. इथले रिहवासी
पारं प>रक वनिनवासी आहेत, 6यांया पूवजांनी अफझलखानया सेनेशी िशवरायांया वतीने लढताना आ6मबिलदानही
के ले असेल. आज अंमलात आले-या वनािधकार काय2ानुसार /ांना अनेक ह` 2ायला हवेत. ते सोडाच; उलट
जबरद"तीने 6यांचे र"ते खणताहेत. पण इथ-या सnांना, जलोतांना सांभळणे, कXटकनाशकांना काबूत आणणे असे
सकारा6मक काय[म माB दुलि*त आहेत.
इथे नमूद करणे योय आहे कX गोMाचा %ादेिशक आराखडा बनव0याया %;[येतही संवेदनशील प>रसर*ेB
(Ecologically Sensitive Zones) 1 आिण 2 /ा संTा वापर0यात आ-या आहेत. /ाला गोवा %ादेिशक आराखडा

खारफु टी अर0ये व जलाशय समािवD के ली असून /ांचे एकू ण *ेBफळ राSयाया ५४% भरते.
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अितशय संवेदनशील प>रसर*ेB, अथवा ESZ 1 मKये अभयार0ये व रा1ीय उ2ाने, सरकारी व खाजगी अर0ये,
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तST गटाने खालील%मणे िनकष सुचिवले आहेत:

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
मKयम %तीचे संवेदनशील प>रसर*ेB, अथवा ESZ 2 मKये भात खाचरे आिण खाजण जिमनी, िमठागरे ,
धरणांखाली पाणीपुरवठा असलेली जमीन, आिण सां"कृ ितक वारसा *ेBे समािवD के ली असून /ांचे एकू ण *ेBफळ
राSयाया २६% भरते.

संरि त 7
े ां8या प+रघातील संवद
े नशील प+रसर 7े
े 7े
गोMातील काही खाणी अभयार0यांवर, रा1ीय उ2ानांवर अित[मण करत आहेत, इतर अनेक अशा संरि*त
*ेBांया अगदी नजीक नासधूस करत आहेत अशी जाणीव िनमाण झा-यावर २००२ साली भारतीय व<य जीव मंडळाने
सव संरि*त *ेBांया दहा ;कलोमीटर प>रघात संवेदनशील प>रसर*ेBाची आखणी करावी असा ठराव मंजूर के ला. परं तु
हे Mवहार् य नाही, उदहरणाथ बो>रवलीचे संजय गांधी रा1ीय उ2ान मुंबई महानगराने वेढलेले आहे. अशा मयादा
ल*ात आ-यावर %6येक संरि*त *ेBांचा िववि*त अयास कAन मग संवेदनशील प>रसर*ेBाची आखणी करावी असे
मा<य झाले. /ा दृDीने भारती िव2पीठाया एका िव2ाiयाने महारा1ातील संरि*त *ेBांया आसमंतांचा अयास
कAन २००२ सालीच एक %बंधही सादर के ला. भीमाशंकर अभयार0याचा प>रसर /ा अयासाचा एक भाग होता. परं तु
संपूण पिRचम घाटभर वन िवभागांनी <यायालये वरचेवर बजावत असतानाही २०१० पयZत काहीही कारवाई सुA के ली
नाही. /ामागे काय िहतसंबंध असावेत हे भीमाशंकर अभयार0याया आसमंतात जे काय घडले 6या वAन ;दसून येत.े हा
प>रसर आप-या शेकA या राSयपशूसाठी %िसP आहे. इथे २००८ साली पवनचया उभार0याचा एक %"ताव
मांड0यात आला. /ाबाबत ितथ-या फॉरे "ट र} जरने %ामािणकपणे अहवाल देताना खालील मु{े मांडले: [१] हा चाकण
वन*ेBातील सदाह>रत वनाछा;दत टापू आहे. [२] भीमाशंकर अभयार0या जवळील व /ा वनांमुळे पयावरणाचा
समतोल राख0यास मदत होते, [३] पवनचया आ-यास व<य %ा0यांचे आCय"थान व आढळ /ावर प>रणाम हो0याची
शयता आहे. येथे दुGमळ शेकA खार, लांडगा, को-हा, तरस, मोर, िबब~ा आढळतात. [४] %क-पांतगत र"6यांमुळे

िनवेदन करत पवनचयांना परवानगी ;दली. मी मु{ाम चार ;दवस तेथील एका %ाथिमक शाळे त रा न पहाणी के ली,
ते=हा फॉरे "ट र} जरांनी ;दलेली मािहती पूणपणे खरी होती हे "पD झाले. वर हेही ;दसले कX जो वनिवभाग महाबळे रला
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व अर0य खा6याया व>रd अिधकाEयांनी इथे सदाह>रत वन नाही, काहीही मह6वाचे व<य जीव नाहीत असे खोटे-नाटे
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पयटकांची ये जा वाढ-यास सदाह>रत जंगलास हानी पोच0याची शयता आहे. हा अहवाल ताबडतोब दडप0यात आला

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
संरि*त *ेBाया सबबीवर असहाय खेडुतांया गावांचे दळण-वळण तोडत आहे, तोच वनिवभाग इथे पवन
चयांसाठी घनदाट राखीव जंगल बेधडक तोडू न र"ते बनवून देतोय! /ा पवनचयांसाठी िनlकाळजीपणे बांधले-या
र"6यांनी दरडी कोसळताहेत, गाळाने ओढे, नदी-नाले-धरणे भरताहेत, शेतीची नासाडी होते आहे.
भीमाशंकर अभयार0याया आसमंतात असा कारभार चालू आहे. /ाब{ल बरीच हाकाटी झा-यावर वन
िवभागाला जाग येऊन 6यांनी कारवाई सुA के ली. २०१०साली को-हापूराया वनिवभागाने अभयार0यांया आसमंतात
संवेदनशील प>रसर*ेBे आखणे आहे Hहणून घोषणा करत िनबZधांची एक यादी जाहीर के ली. हे िनबZध अ6यंत जाचक व
अनुिचत होते. उदाहरणाथ, संवेदनशील %देशात कोणतेही कृ िBम लाईट् स वापरले जाणार नाहीत. याचा अथ काय?
र"6यावर ;दवे लावले जाणार नाहीत का संपूण %देश राBी अंधारात राहील? आिण संवेदनशील *ेBात कोणतेही
उ2ोगधंदे उभारले जाणार नाहीत याचा अथ काय? याचा अथ िपठाया िगर0यांना सुKदा बंदी का? असे वनिवभागाचे
िनबZध पा न को-हापूर िज-हा प>रषदेने ऑटोबर २०१० मKये आHहाला ही भानगड नकोच असे ठराव के ला.
को-हापूर वनिवभागाने को-हापूर िज-हा प>रषदेत ऑटोबर २०१० HKये झाले-या जाहीर सभेत खालील
सादरीकरण के ले: रा1ीय उ2ान / अभयार0य *ेBापासून 10 ;क.मी. अंतरावरील इको से<सीटी=ह *ेB Hहणून जाहीर
कर0याबाबत.

 क} V शासनाने भारतीय व<यजीव मंडळाने 2002 मKये ठरिव-यानुसार %"तावाची मागणी के ली.
 याबाबतची कायवाही 2004 पयZत पूण करणे अपेि*त होते.

इको से<सीटी=ह झोनची MाOया कर0यात आली नाही. तरी पयावरण संर*ण कायदा 1986 या कलम 3
उपकलम 2 (5) अंतगत जाहीर करणे आहे. या अंतगत %ामुOयाने पयावरणाचे संर*ण करणे अिभ%ेत आहे. यामKये

2. पयावरणाचे %दूषण
3. मनुlय आिण व<य %ा0यांया िजवीतास धोका
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1. अिधवासास धोका
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%ामुOयाने खालील मु{यांचा समावेश आहे.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
4. प>रि"थती संवेदनशील
5. कारखा<यांमधून पयावरण %दूषण होणारे पदाथ सदर *ेBात टाकत अस-यास
6. अशा अ<य ;[या tकवा %;[या Sयामुळे व<य%ाणी tकवा वन"पतjया आCय"थळास %दूषणाYारे अथवा अवनत
कर0याचा tकवा अि"त6व नD कर0याचा धोका िनमाण होईल.

इको से<सीटी=ह झोनया एकू ण 10 ;क.मी. पैकX अभयार0यालगतचे 1 ;क.मी. *ेB हे बफर झोन असेल.
यामKये कोण6याही %कारची बांधकामे करावयाची नाहीत. बफर झोन हा मोकळा व हरीत राहील.
 इको से<सीटी=ह झोनया *ेBात Kवनी%दूषण करावयाचे नाही.
 इको से<सीटी=ह झोनया *ेBात कृ िBम लाईट योजना करावयाची नाही.
 इको से<सीटी=ह झोनया *ेBात औ2ोिगक कारखाने असू नयेत.
 इको से<सीटी=ह झोनया *ेBात दगडखाण व खिनज उ6खनन करता येणार नाही. तसेच नवीन %"तावना
मा<यता िमळणार नाही.
 इको से<सीटी=ह झोनया *ेBात खाजगी tकवा महसूल िवभागातून वृ*तोड िल-हािधकारी यांचे
परवानगीिशवाय करता येणार नाही.
 नैसGगक वारसा जपणे आवRयक राहील. तसेच धबधबे, गुहा इ6यादीमKये कोणताही बदल करावयाचा नाही.
 नामशेष हो0याया मागावर असले-या वन"पतjचे जतन करावे.
 मानविनGमत वारसा जपणाEया वा"तू-;क-ले इ6यादी जतन करावे.
 औ2ोिगक वसाहती tकवा रिहवासासाठी नैसGगक पाणी साठयांया बेसुमार वापर करता येणार नाही. तसेच
पा0याचे %दूषण होणार नाही याची द*ता यावी.
 8लॅि"टक वापरावर बंदी राहील.
 ड9गर उतारावर बांधकाम करता येणार नाही.
 सांडपा0याचे योय िनयोजन करणे आवRयक राहील.
 घनकचरा जाळू न %दूषण करता येणार नाही.
 वाहनापासून होणाEया %दूषणावर िनयंBण राहील.

पिRचम घाट प>रसर तST गटाने हे को-हापूर वन िवभागाचे %ा"तािवत िनबZध कसे अयोय आहेत हे के <Vीय
पयावरण व वन मंBालयाया नजरे स आणून ;द-यावर /ात थोडे बदल के ले गेल.े परं तु आजचे िनयमही पूणपणे

[१] 73 व 74 Mा घटनादुA"तीनुसार cामसभा व इतर पंचायती राSय सं"थांना व नगरपािलका महानगरपािलकांना नैसGगक संसाधनांचे िनयोजन, िनयमन, पुनजfवन कर0याचे अिधकार ;दले आहेत.

Page

बनवले गेले पािहजेत. /ासाठी भारताया वेगवेगbया काय2ात पुढील तरतुदी आहेत:
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नकारा6मक व वAन लादलेले आहेत. अशा संवेदनशील प>रसर*ेBांया सीमा व Mव"थापन िनयम लोकसहभागानेच

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
[२] 2002 या जैव िविवधता काय2ानुसार जैविविवधता Mव"थापन सिम6या
[३] २००६या वनािधकार काय2ानुसार cाम सभांमाफ त वनािधकार सिम6या
पिNम घट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX /ा कायदेशीर, लोकािभमुख तरतुदी लगेच अंमलात आणून
6यांया सहभागानेच सव िनणय घेतले जावेत. पिNम घट प>रसर तST गटाया मते जेथे जेथे आज Mा® %क-प अथवा
अभयार0यांया आसमंतात संवेदनशील प>रसर*ेBे /ांसंबंिधत कारवाई सुA आहे, तेथे तेथे "थािनक समाजांनी ही
कारवाई वनािधकारांची अंमलबजावणी पुरी झा-यावरच व पंचायत पातळीवरील जैविविवधता Mव"थापन सिम6या
तातडीने %"थािपत कAन 6यांया माKयमातूनच के ली जावी अशी मागणी करणे अगदी रा"त आहे.
/ा आमया अगदी वेगbया धतfया %ितपादनाचा उ-लेख न करता, पिRचम घाट प>रसर तST गटाया
अहवालात संवेदनशील प>रसर*ेBांबाबत Sया सूचना आहेत, 6या अ6यंत कटकटीया आहेत व 6या वन िवभागाया
खायानेच लोकांवर लाद-या जाणार आहेत, असा अप%चार चालू आहे. उदाहरणाथ, िजथे आHही के वळ 8लि"टकया
पातळ िपशMा नकोत असे Hहटले आहे, तेथे आHही घरात-या 8लाि"टकया खुयाZवरही बंदी सुचिवली आहे असा
खोडसाळ %चार जारी आहे. समुV तीराजवळील खारफु टीसारOया वनराजीब{ल आमयाकडे मािहती नस-याने
समुVालगतचा दीड ;कलोमीटर टापू अयासातून वगळला. /ाचा अथ हा सव भाग Coastal Regulatory Zone
मानावा अशी आमची िशफारस िबलकु ल नाही. पण तसाही अथ लावून गैरसमज पसरवले जात आहेत असे समजते.
आमया अहवालात खाजगी वन जिमनीवर िनलिगरी सारOया िवदेशी वृ*ांची एकिपकX लागवड कU नये, व
स2ःि"थतीतील िवदेशी वृ*ांया जागी "थािनक %जातीया वृ*ांची लागवड करावी अशा सूचना आहेत. /ा के वळ
िवचाराथ आहेत, /ा अंितम नाहीत असेही "पD Hहटले आहे. /ाचा िवपयास कAन काजू ही िवदेशी %जाती आहे, ही
लागवड बंद करावी लागेल, सगळी काजूची झाडे तोडावी लागतील, असा %चार के ला जातो आहे. /ा बाबतीत उघडच

कारवाई =हावी असे आमचे %ितपादन आहे.
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तारतHय दाखवावयस हवे. काजू िवदेशी असला तरी आपलासा झाला आहे. तसे नारळ व सुपारी सुPा मूळचे िवदेशी

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

संवदनशीलते
ेदनशीलतेचे
चे मोजमाप
दनशील
मोजमाप
आरं भीची चौदा वष डहाणू, माथेरानसारखी संवेदनशील प>रसर*ेBे १९८६या पयावरण संर*ण काय2ाया
आधारे वेगवेगbया सेवाभावी सं"थांया सूचनांनुसार जाहीर कर0यात आली. ही िनवडताना काहीही नेटके िनकष
वापरले गेले नाहीत. तसे िनकष असणे आवRयक आहे /ा िवचाराने भारत शासनाने %णव सेन यांया अKय*तेखाली
2000 साली एक सिमती %"थािपत के ली व 6या सिमतीने सुचवलेले िनकष "वीकारले. हे िनकष समृKद जैविविवधता,
भरपूर पज<यमान, उभे ड9गर उतार, न2ांचे उगम अशा धतfचे आहेत. संपूण पिNम घाट %देशास यातले अनेक िनकष
लागू पडतात. ते=हा हा संपूण %देश संवेदनशील प>रसर*ेB Hहणून घोिषत करणे आवRयक आहे. परं तु /ाचा अथ संपण
ू 
पिNम घाट %देशात सरसकट सगळे ह"त*ेप वSय आहेत असा होत नाही. संवेदनशील प>रसर*ेB ही कोण6याही
%कारचा मानवी ह"त*ेप अपेि*त नसले-या अभयार0ये, रा1ीय उ2ाने अशा संरि*त %देशां न वेगळी संक-पना आहे.
1986 या पयावरण संर*ण काय2ानुसार जाहीर के ले-या संवेदनशील प>रसर *ेBांत मानवी ह"त*ेप मोwा %माणात
असू शकतो. तेथे "थलकालानुAप जे जे सयुिhक असतील ते ते िनबZध माB लागू करता येतात. उदाहरणाथ, वर उ-लेख
के -या%माणे संपूण डहाणू तालुका हा संवेदनशील प>रसर ecofragile *ेB Hहणून जाहीर कर0यात आला आहे. तेथे एक
औिlणक वीजिनGमती क} V, आिण िचकू ची बागायत आहे. िनसगाला जपत शात िवकासाचा पाठपुरावा करणे हेच
डहाणू तालुका संवेदनशील प>रसर *ेBाचे उ;{D आहे व उ <यायालायाया देखरे खीखाली नेमले-या %ािधकरणातफ
हाच %य जारी आहे.
पिNम घाटासारOया िव"तृत %देशात वेगवेगवेगbया भागांत नैसGगक, सामािजक, आGथक प>रि"थती
एकसायाची िबलकु लच नाही. ते=हा /ा संपण
ू  %देशाला एकसुरी िनयमावली, साचेबंद Mव"थापन लागू करणे चुकXचे
ठरे ल. उलट येथे अितशय लविचकपणे "थलकालानुAप Mव"थापनाची आखणी करणे आवRयक आहे. /ा दृDीने पिRचम
घाट प>रसर तST गटाने तीन %कारचे %"ताव मांडले आहेत. एक Hहणजे /ा सबंध %देशाची अितशय संवेदनशील

ठरवणे, व ितसरे Hहणजे के वळ िनबZधांचा िवचार न करता ितथ-या ितथ-या प>रि"थतीला समुिचत असे सकारा6मक,
%ो6साहना6मक काय[म सुचवणे.
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/ा िBिवध टापूंया मयादा व तेथील %6येक िववि*त पंचायत *ेBात काय %कारचे Mव"थापन असावे हे जनसहभागाने

51

(ESZ2), मKयम संवेदनशील (ESZ1), व कमी संवेदनशील (ESZ3) अशा तीन टापूंत िवभाजणी करणे, दुसरे Hहणजे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
सबंध %देशाची अितशय संवेदनशील , मKयम संवेदनशील , व कमी संवेदनशील

अशा तीन टापूंत िवभाजणी

कर0यासाठी जागो-जागी ते "थळ ;कती संवेदनशील आहे हे जोखणे जUरी आहे. %णव सेव सिमतीने सुचवलेले िनकष
गुणा6मक आहेत, 6यांनुसार संपूण %देश संवेदनशील ठरतो. तST गटाला /ा पुढे जाऊन तीन टापूंत िवभजन कर0यासाठी
संOया6मक िनकषांची आवRयकता होती. हे काम कर0यास प>रसराबाबतया कोणकोण6या बाबjया आधारे असे
संOया6मक िनकष िनधा>रत करता येतील /ाचा शाQोh िवचार आवRयक होता. तST गटाने /ा िवषयावर २०११
जानेवारीत “करं ट साय<स” /ा भारतातील अc[माया वैTािनक पाि*कातून एक शाQीय िनबंध %कािशत के ला, 6याची
संकेत"थलावर खुली चचा के ला, व काय करणे योय आहे /ाचा िनणय घेतला. /ा चचतून संवेदनशील Hहणजे
“पयावरण व आGथक दृDjनी मह6वपूण व अ-प-"व-प ह"त*ेपांतूनही मोwा %माणावर हानी पोहोच0याची भीती
असलेली "थळे ” अशी MाOया सवसंमत झाली. परं तु %6य*ात हा िनकष लाव0यासाठी जी मािहती वापरणे योय असे
वाटले ती सव मािहती सहज उपलmध न=हती. वेळेवर काम उरक0यासठी /ातील कोणती मािहती संगणकXकृ त "वAपात
उपलmध आहे ते ताडू न ती संकिलत के ली. पुढील बाबjबाबत अशी मािहती उपलmध होती: राSये, िज-हे व तालुयांया
भौगोिलक सीमा, उपcहाची 90 मीटर अंतराने उं च-सखलतेब{लची मािहती, अभयार0ये व रा1ीय उ2ाने, वनांचे
%कार, वनावरणाची ट`े वारी, वैिशl~पूण सदाह>रत अर0ये, सीिमत प>रघांची अर0ये, नदीतीराची अर0ये,
वन"पितसृDीचे %माण, के वळ "वदेशात आढळणाEया वन"पती, चतुर, मासे, बेडूक, सरीसृप, प*ी व स"तन पशू /ांचे
%माण, भीितc"त स"तन पशू, पयांया दृDीने मह6वपूण "थळे , व ह_jया kमंतीचे माग. इथे मु{ाम नमूद करावयास
पािहजे कX के <V शासनाने िनिNतच मह6वाची व आHहाला पुरवणे सव"वी उिचत असलेली “उ2ोगांची सुयोय
"थलिनिNित दशिवणाEया िज-/ािनहाय डेटाबेस (ZASI)” ही मािहती दडपून ठे वली, तसेच गोवा राSय शासनानेही
6यांयाकडे संकिलत के लेली गोवा %ादेिशक आराखडा २०२१चा डेटाबेसची मािहती दडपून ठे वली. वन व पयावरण
मंBालयाने अभयार0ये व रा1ीय उ2ाने /ांया सीमांबाबत कोणताही डेटाबेस बनवलेला नाही असेही समजले. /ा

जलभागांब{ल व वेगवेगbया अिधवासांया सात6याब{ल आHहाला वपर0याजोगी मािहती उपलmध न=हती /ा Bुटीही
नमूद के -या.
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प>रि"थतीत आHही आHही कसोशीचे %य कAन शय ते सव डेटाबेस संकिलत के ले. पण, कोणती मह6वाची मािहती

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
नंतर /ा मािहतीला सुMि"थत संगणकXकृ त कAन, 6यावAन संOया6मक आडाखे बांधून पिNम घाटावर 9 x 9
;कलोमीटरया सुमारे 2200 चौकटी टाकू न /ा ;कती संवेनाशील आहेत हे िनिNत के ले. गोMामKये जा"त तपशेलवार
मािहती उपलmध अस-याने तेथे १.८ x १.८ ;कलोमीटरया चौकटी वापर-या. समुV तीराजवळील खारफु टीसारOया
वनराजीब{ल आमयाकडे मािहती नस-याने समुVालगतचा दीड ;कलोमीटर टापू अयासातून वगळला. राSयाराSयांया िनसग संप_ीत खूपच फरक अस-याने %6येक राSयातील चौकटjना "वतंBपणे गुण ;दले. आता %¢ होता कX
;कती गुण असले-या चौकटjना अितशय संवेदनशील (ESZ1) मानायचे? /ा बाबत काहीही "वतंB व"तुिनd िनकष
उपलmध नाहीत; हा आपली उ;{Dे काय हा िवचार कAन ठरव0याचा िवषय आहे. आतापयZत अभयार0ये व रा1ीय उ2ाने
आखताना संOया6मक िव«ेषण के ले गेले नसले तरी काही पPतशीर िवचारातून ती िनिNत के ली गेली आहेत. ते=हा अशा
संरि*त %देशांया तोडीची संवेदनशीलता असणारी इतर "थळे अितशय संवेदनशील ठरवावीत असा िनणय के ला.
पुढला %¢ होता कX ;कती ट`े %देशांस अितशय संवेदनशील , ;कती ट`े %देशांस मKयम संवेदनशील व ;कती ट`े
%देशांस कमी संवेदनशील मानावे. /ा संदभात उ-लेखनीय बाब Hहणजे गोवा %ादेिशक आराखडा २०२१मKये वेगbया
पPतीने MाOया के ले-या [१] अितशय संवेदनशील टापूत ५४%, व [२] मKयम संवेदनशील टापूत २६% असे एकू ण
८०% *ेB /ा दोन वगात घातले आहे. तसेच, ड9गराळ मुलख
ु ांत दोन तृतीयांश Hहणजेच ६६% %देश अर0यांसारOया
नैसGगक अिधवासांखाली असावा असे रा1ीय पातळीवरचे धोरण आहे. पिNम घाट हा खासा %देश आहे, ते=हा
अभयार0ये व रा1ीय उ2ाने व 6यांया तोडीचे गुण असलेले अितशय संवेदनशील %देश हे एकB धरता जा"तीत जा"त
60% %माण असावे असे आHही सुचवले. तसेच /ा दो<हjया जोडीला मKयम पातळीवरचा संवेदनशील %देश िमळू न
जा"तीत जा"त ७५% %माण असावे, व सुमारे 25% %देश कमी संवेदनशील व वेग वेगbया मानवी ह"त*ेपांसाठी
राखून ठे वावा हे Cेय"कर वाटते असेही आHही सुचिवले आहे. अशा िहशोब%माणे आHही पिNम घाटावरया सव
चौकटjची चार भागात िवभागणी के ली आहे: [1] अभयार0ये व रा1ीय उ2ाने [2] अितशय संवेदनशील [3] मKयम

कAन /ा सीमा ठरवणे उिचत. परं तु हे कर0यास आमयापाशी पुरेशी मािहती, वेळ व मनुlयबळ न=हते. तथािप तालुका
पातळीवर सीमा ठरवणे शय होते, Hहणून आHही तशी मांडणी के लेली आहे. ही %ाथिमक मांडणी आहे, /ा सव सीमा
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संवेदनशील व [4] कमी संवेदनशील. परं तु आमया सरळ रे षांनी आखले-या चौकटी साहिजकच कोण6याही शासकXय

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
cाम पातळीवरील सीमा व पाणलोट *ेBांचा व मुOयतः लोकांना काय हवे /ाचा िवचार कAन मगच िनिNत कराMात
असे आमया तST गटाचे %ितपादन आहे.
महाराातील स ा ीतील तालुयांची परसर संवद
े नशीलता: कं सात दशवलेया तालुयांचा िनयान कमी अंश
स ा ीत समािव आहे. काही तालुयांचे िवभाजन
िव जन झाले असू शके ल. #या तालुयांची नावे उपल%ध न'हती (यांना
)मांक *दले आहेत
िजहा
अितशय संवद
े नशील
नंदरु बार

म,यम संवद
े नशील

धुळे

[सा)-]
सा)-]

नािशक

कमी संवद
े नशील
नवापुर
इगतपुरी

नािशक,
*द/डोरी,
कळवण,चां
सटाणा]
नािशक पेठ,*द/डोरी
*द/डोरी [कळवण
कळवण चांदवड,
वड सुरगणा,
गणा [सटाणा]
िस2र]

अहमदनगर

[सं
संगमनेर]

पारने
अहमदनगर]
पारनेर, [अहमदनगर]

अकोले

ठाणे

मुरबाड,
बाड मोखाडा,
मोखाडा ज'हार,
ज'हार 1482

[िभवं
िभवंडी]

शहापुर

पुणे

घोड,
खेड],1612
घोड मुळशी,
शी मावळ,
मावळ भोर,
भोर [खे
]

[िश3र]
िश3र]

जु2र,
र सासवड

सातारा

मेढा,
ा पाटण,
पाटण महाबळे 6र,
र वाई

कोरे गाव,
ाव

[कराड
कराड,
कराड

िशरवळ,
िशरवळ वडू ज, दिहवडी

फलटण,
फलटण सातारा]
सांगली

[िशराळा]
िशराळा]

[अटपाडी
अटपाडी,
अटपाडी

कवठे

महांकाळ
ाळ,

तासगाव,
तासगाव िवटे]
रायगड

हासळा,
हासळा पाली,
पाली पोलादपुर, रोहा,
रोहा पेण,

माणगाव,
माणगाव 1572

महाड,
महाड 1634, 1657
कोहापुर

राधानगरी,
राधानगरी

गारगोटी,
गारगोटी

शा7वाडी,
कागल]
शा7वाडी [कागल]

आजरा,
आजरा

चंदगड,
गड

गड9ह:लज

प/हाळा,
प/हाळा बावडा
सोलापुर

[माळिशरस
माळिशरस,
माळिशरस सांगोले]

र;ािगरी

देव<ख,
<ख िचपळू ण,

9सधुदग
ु 

कणकवली,
कणकवली

सावंतवाडी,
वाडी

मंडनगड,[दापोली
नगड दापोली,
दापोली गुहागर]
ागर]

खेड

दोडामाग,

[कु
कु डाळ,
डाळ वैभववाडी]

संवद
े नशील /देशांचे
चे (व)थापन

कोणी ठरवावेत? (ग) िनयम कोणी अंमलात आणावेत? (घ) अंमलबावणीवर कोणाचा अंकुश असावा? आमया तST
गटाला सKयाया संवेदनशील प>रसर*ेBांचा अनुभव काय आहे /ाचा अयास कर0यास सांग0यात आले होते. 6यानुसार
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%कारचे मानवी ह"त*ेप असावेत? /ा संदभात चार पोट%¢ उपि"थत होतात? (क) काय िनयम असावेत? (ख) िनयम
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पुढला मोwा िज=हाbयाचा िवषय Hहणजे /ा अितशय, मKयम व कमी संवेदनशील %देशांत काय काय

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
आHही माथेरान व महाबळे र – पाचगणीचा अनुभव तपासून पािहला. दो<हीकडे "थािनक जनतेला िवासात न घेता
लादले-या िनबZधांबाबत असमाधान आहे. इतके कX माथेरान हा संवेदनशील प>रसर*ेB जाहीर करावा Hहणून पुढाकार
घेणाEया "वयंसेवी सं"थेया कायक6याZना माथेरानात जाताना पोलीस संर*ण मागावे लागले. िनयम कोणी अंमलात
आणावेत व अंमलबावणीवर कोणाचा अंकुश असावा हेही कळीचे मु{े आहेत. महाबळे रया नाग>रकांयात संवेदनशील
प>रसर*ेB घोिषत के -याने वृ*तोडीवर चाप लाग-याब{ल समाधान आहे, पण तरीही धनदांडयांया हॉटेलांया
आवारांत िबनधा"त वृ*तोड चालते आिण पयावरणाया संर*णासाठीया िनबZधांचा वापर के वळ लाच उकळ0यासाठी
के ला जातो Hहणून ती¡ असंतोष आहे.
ते=हा के वळ तST गटाने सुचवलेले िविवध िनबZध मानले जावेत हे तST गटाला पटत नाही. तसेच काय िनयम
असावेत हे ;द-ली- मुंबईत >ठया देऊन बसले-या नेत-े बाबूंनी ठरवावे, हेही तST गटाला मा<य नाही. संवेदनशील
प>रसर *ेBे ही संक-पना लोकािभमुख पKदतीने - पायाकडू न कळसाकडे जात – राबवली जावी असा आमचा आcह आहे.
कोण6या टापूस अितशय, मKयम tकवा कमी संवेदनशील मानावे, तेथ-े तेथे काय िनबZध लागू करावेत हे ठरव0यात व
िनयमांया अंमलबजावणीवर अंकुश ठे व0यात "थािनक समाजांनी मह6वाची भूिमका बजवावी. जोडीला शाQT, इतर
तST, शासकXय अिधकारी हेही आप-या सूचना देतीलच. पण अc[माने "थािनक लोकांया इछा – आकां*ानुसार, व
6यांया देखरे खीखाली हे काय[म राबवावेत अशी तST गटाची िशफारस आहे. Hहणून पिNम घाट प>रसर तST गटाया
%ितपादनानुसार अशा Mव"थापनाबाबत cामसभांचा, मोह-ला सभांचा, cामपंचायतjचा, पंचायत सिम6यांचा, िज-हा
प>रषदांचा नगरपािलकांचा स-ला घेणे आवRयक आहे. हे Mव"थापन सरसकट, काहीतरी ताठर िनबZध लागू कAन होणे
अिनD आहे, ते=हा %6येक >ठकाणी "थािनक प>रि"थतीला अनुAप असेच िनबZध, उप[म ठरवले गेले पािहजेत.
/ा सूचना कमी जा"त तपशीलात असू शकतील. उदाहरणाथ, संपूण (सधुदग
ु  िज-हा हा संवेदनशील *ेB घोिषत
करावा असे ठरव-यास, सव िज-/ात पातळ 8लाि"टक िपशMांचा उपयोग कA नये असा िनबZध अवRय लागू करता
येईल. जोडीला सवच "थािनक cामपंचायती व नगरपािलकांना जैववैिवKय काय2ा%माणे संcहण शु-क आकार0याचा

िवशेष सुिवधा िनमाण कर0यास उ_ेजन 2ावे, व एकही Mापारी हॉटेलला परवानगी देऊ नये असा िनबZध लावणे
सयुिhक ठA शके ल. संपूण िज-/ात अतीव %दूषक उ2ोगधंदे नकोत असे ठरवता येईल. पण एखा2ा cामापंचायतीत
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जमणार नाही. उलट समुV ;कनाEयावरया एखा2ा पंचायतीत, येथील *ेBात पयटकांसाठी घरगुती पा\णचाराया
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अिधकार ताबडतोब िमळावा असाही आcह धरता येईल. पण िज-/ात एकही हॉटेल चालवू नये असा िनबZध लावणे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
इथे के वळ शेती बागायती उ6पादनांवर %;[या करणारे उ2ोगधंदे हवेत, इतर कोणतेही नकोत असे ठरवता येईल. काही
cामसभा काहीही खाणी नकोत एवढेच सुचवू शकतील, इतर जा"त बारकाMात जाऊन उया चढावर 30 फू टां न Uं द
र"ते नकोत tकवा वहाळांना अपाय होणारे कोणतेही बांधकाम नको; काजूब9डावर व वनौषधjवर आधा>रत उ2ोग हवेत;
खाजगी जंगलांची अिभवृिKद करायला हवी; नारळ-पोफळीया झावळयांवर आधा>रत सुधा>रत चुली हMात; "थािनक
देवरहाटीला पूण संर*ण हवे अशा अनेक सूचना देऊ शकतील. समुVतीराजवळील cामपंचायती खाडीत व उथळ समुVात
यांिBक मासेमारीला बंदी असावी, "थािनक युवकांसाठी ॉक (लग व "कू बा डाय=हjगया %िश*णासाठी खास सुिवधा
िनमाण करावी, म6"यो6पादनावर %;[या करणाEया उ2ोगांना खास %ो6साहन 2ावे अशा धतfया सूचना कA शकतील.
/ाखेरीज अशा संवेदनशील प>रसर *ेBातील शेतकEयांना गावरान वाणांचे जतन कर0यासाठी रा1ीय जनुक िनधीतून
खास अनुदान देता येईल; तसेच भारताया हवामान बदलाया आ=हानाला त9ड दे0यासाठी आखले-या योजनेतून
शेतजिमनीतील स}Vीय अंश वाढवून काबनची साठवणूक कर0याब{ल अनुदान देता येईल.
वेगवेगbया पातळीया संवेदनशील प>रसर *ेBांत काय िनयम असावेत /ाबाबत तST गटाकडे नानािवध
सूचना आ-या. /ा शासनाबरोबरया चचतून, िवशेषTांबरोबरया िवचारमंथनांतन
ू तसेच लोकसंघटना व
cामसमाजांयाकडू न आले-या %"तावांतून िवकिसत झा-या. रािगरी - (सधुदग
ु ातील अनेक cामसभांनी- असिनये,
कुं ख, मांतुलf, तलकट, झ9बळे , कोळझर, िशरवळ, उगडे कळणे, िभके कोनळ, कुं भवडे, खाडपडे, भेकुलf, पाडवेमाजगाव,
भालाव, तांबोली सारमळे , िनवाळी, दािभळ, ओतवणे, कोणशी, फु के री, धारपी, उडेली, के सरी-फांसवडे (तालुका सावंतवाडी/दोडामाग) आमचे *ेB हे संवेदनशील प>रसर*ेB Hहणून घोिषत करावेत, असे ठराव मंजूर के ले आहेत.
6यांतील अनेक गावांनी संवद
े नशील प>रसर *ेBांचे Mव"थापन कसे करावे /ाया योजनांचा आराखडा सादर के ला आहे.
तसेच कनाटकातील कोडगू िज-/ातील पयावरणवादी सं"थांनी आपला सव िज-हा संवेदनशील प>रसर*ेB Hहणून
जाहीर करावा अशी मागणी के ली आहे, व 6याबरोबर िज-हािनहाय काय Mव"थापन %णाली जारी करावी /ायाही

प>रसर*ेB नको आहे असा ठराव मंजूर के ला आहे. का िवचारता, िनबZधांमुळे के वळ kDाचार बळावून लोक िपडले
जातील, प>रसराचे %ामािणकपणे र*ण होणार नाही अशी भीती Mh के ली आहे. दुदLवाने आज सावंतवाडी/दोडामाग
तालुयांतील गावांना असाच धाक दाखवला जात आहे अशी वदंता आहे. तुHहाला एक तर वन िवभागाया आडात
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उलट को-हापूर िज-/ात िज-हा प>रषदेने मोठया ब\मताने आमया िज-/ात कोणतेही संवेदनशील
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तपशीलवार सूचना ;द-या आहेत.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
लोटले जाईल, नाही तर खाणवा-यांया िविहरीत, ितसरे ग6यंतर नाही; /ा "वतंB भारतात, /ा लोकशाहीत तुHहाला
जिमनीवर उभे राह0याचे "वातंय नाहीच नाही, असे बजावत काही लोक%ितिनधी ;फरताहेत असे ऐ;कवात आहे. पण
लोकांना खरोखरच स*म बनवणे हे /ा लोक%ितिनधjचे नैितक कतM नाही का? ते आज का बजावत नाहीत हा िवचार
कर0याजोगा िवषय आहे.

4) पयावरण व थापन
थापन
लोकशाही हे भारताचे मोठे बल"थान आहे. लोकांया पुढाकारातूनच पयावरणाचे संर*ण होऊ शकते असा
जगभरचाच अनुभव आहे. Sया \कु मशाहीत लोकांना आप-या इछा – आकां*ा Mh करता येत नाहीत, 6या दडप-या
जातात तेथे पयावरणाची %चंड नासाडी होऊ शकते. अशा दडपशाहीत अथMव"थाही काय*म होऊ शकत नाहीत व
आGथक िवकासही खुंटतो असा लोकशाही पिNम युरोप व 6याला लागून असलेला साHयवादी पूव युरोप यांचा अनुभव
आहे. आता यावर आ*ेप घेतला जाईल कX मग लोकशाही भारतात व \कु मशाही चीनमKये दो<हीकडे पयावरणाची
नासाडी सारखीच चालू आहे, पण \कु मशाही चीनमKये \कु मशाही चीनची अथMव"था लोकशाही भारतापे*ा जा"त
काय*म आहे हे कसे? मला वाटते याचे उ_र भारताची लोकशाही कमकु वत आहे, इथे स_ाधारी अजूनही मोwा
%माणात \कु मशाही पPतीने कारभार चालवतात, आिण आपण चीनसारखे िश"तबP नाही हे आहे. आप-या सवथैव
असमथनीय \कु मशाही %वृ_jतूनच रािगरी िज-/ात लोकांया शांततापूण, व सवथा समथनीय अशा %दूषण अथवा
%क-प िवरोधी िनदशनांया संदभात मुंबई पोलीस कायदा, १९५१, कलम ३७(१) (३): जमावबंदी याचा वापर पूणपणे
गहणीय धाटणीत सर हा के ला जातो.
तरीही आप-या लोकशाहीत लोकांया इछांना थोडा तरी मान 2ावाच लागतो. या"तव लोकांना हवे असे
अनेक कायदे के ले जातात. दुदLवाने मािहती ह`ासारखे काही मह6वाचे अपवाद वगळता अशा लोकािभमुख काय2ांची

पिRचम घाट प>रसर तST गटाया अहवालात पयावरण संर*णाया व /ासाठी लोकांचे हात बळकट करणाEया
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येईल, आिण तसे कर0याचा अथक %य करत राहणे हे भारताया सव जागAक नाग>रकांचे कतM आहे. /ा भूिमके तून
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अंमलबजावणी के ली जात नाही. परं त,ु हे कायदे वापAन आजया काय2ांया चौकटीत %ामािणकपणे खूप सगळे करता

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
काय2ांया सुयोय अंमलबजावणीवर भर दे0यात आलेला आहे. /ा काय2ांतील मह6वाया तरतुदी खालील %माणे
आहेत:

वायु व जल संर ण िनयम
पयावरण संर*णात /ांची भूिमका मह6वाची आहे. परं तु वर िववेचन के -या%माणे /ा संदभात आज िमतीस
काहीही ठोस कारवाया के -या जात नाहीत. /ाला एकच उपाय आहे: पयावरणावरया देखरे खीसाठी लोकांना घv
अिधकार देऊन सहभागी के ले जावे. /ा ;दशेने %गती =हावी Hहणून भारत शासनाने वीस वषाZपूवf नाग>रकांना
पयावरणाची देखभाल कर0यामKये सहभागी कर0याची पयावरण वािहनी नावाची एक योजना आखली होती. /ा योजने
अंतगत %6येक िज-/ातील िज-हािधकारी पयावरणाची कळकळ असलेल,े सचोटीने काम करणारे असे काही कायकत
िनवडू न 6यांना पयावरण वािहनीचे सद"य Hहणून फॅ टरी इ<"पेटर, वन अिधकारी /ांचे तपासणी कर0याचे काही
अिधकार 2ायचे. अशा तपासणीत काही गैर Mवहार आढळ-यास ते िज-हािधकाEयांना अहवाल 2ायचे. मग Mवि"थत
चौकशी कAन िज-हािधकारी योय ती कारवाई करायचे. कनाटकया दि*ण क]ड िज-/ात या योजनेनुसार खूप चांगले
काम चालू होते असा माझा %6य* अनुभव होता. दुदLवाने पयावरणाची नासाडी कर0यात लाभ असणाEयांया दबावाने
ही योजना बंद पाडली गेली. पयावरण आिण वन खा6याया 11 Mा पंचवाGषक योजनेवरील सुकाणू सिमतीने ही योजना
पु<हा सुA करावी आिण सव %कारे नाग>रकांना सहभागी कAन यावे अशी िशफारसही के ली होती. /ा संदभात
"थािनक जैविविवधता Mव"थापन सिम6याही चांगली भूिमका वतवू शकतील. ब}गळू A शहरात जैविविवधता
Mव"थापन सिमती चांगले काम करत आहे आिण ितया कारवाईतून पा0याया सूम जीवांमुळे होणाEय %दूषणाला
आळा घातला गेला.
ते=हा पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX:
 वायु व जल काय3ांसार4या दूषण िनयं7ाणाबाबतया काय3ांची अंमलबजावणी घ:पणे करावी

नये, उलट अशा गोIी िनदशनास आणून देयास ोसाहन Jदले जावे
 पयावरण वािहनी योजना पुKहा राबवावी
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 जेAहा लोक पयावरणाया हानीिवBC िनषेध =D करयास उभे राहतात, तेAहा यांचा िनषेध दडपला जाऊ
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 जैविविवधता =व>थापन सिमयांना दूषणावर नजर ठे वयासाठी स@ करावे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

पयावरणावरील /भावांचे
चे परी ण
पयावरणीय %भावाया परी*णाची (Environmental Impact Assessment: EIA) तरतूद ही
पयावरणाया संर*णाया दृDीने फार मह6वाची आहे. /ा परी*णाअंतगत पयावरणीय, सामािजक व आGथक फ़ायदेतो~ांचा ताळमेळ पारखला जाईल, व फाय2ाचे पारडे पुरेसे जड असलेले %क-पच "वीकारले जातील अशी अपे*ा आहे.
परं तु जवळजवळ सव >ठकाणी हे परी*ण, व परी*ण तयार के -यानंतरची जनसुनावणी, शासकXय सिम6यांतफ मंजुरी व
%क-प सुA झा-यावरचे पयावरणाचे Mव"थापन व 6यावरची देखभाल हे सगळे च अितशय सदोष अस-याचे नजरे स येते.
याचे %मुख कारण Hहणजे हे सव के वळ टाकणे टाक-यासारखे, पूण अ%ामािणकपणे के ले जाते.
योजना आयोगाने पयावणावरील %भावाचे परी*ण १९७८ साली सhXचे के ले. 6या नंतर लवकरच ग>ठत
के ले-या कारवार िज-/ात-या बेडती नदीवरया जलिव2ुत् %क-पाया परी*ण सिमतीचा मी एक सद"य होतो.
परी*णाचे नाटक एका सकाळी सुA झाले. पॉवर कॉपरशनया कायालयात आHहाला %क-पाची पाभूमी सांिगतली,
आिण आHही गाnांया एका मोwा तायात राBीपयZत %क-प"थळी पोचलो. सकाळी िजथे धरणाची (भत होणार
होती, जो भूभाग बुडणार होता तो घाईघाईने दोन तासात पािहला, आिण अितिथ गृहावर परतलो. सिमतीचे अKय*
Hहणाले, चला, िल न टाकू या, पयावरणावर काहीही दुlप>रणाम हो0याची शयता नाही. मी अवाक् झालो. Hहटले,
अहो, अजून खूप काळजीपूवक मािहती गोळा करायला पािहजे, जन सुनावणी करायला पािहजे, मग िनणय घेऊ या.
अKय* आिण इतर Sयेd सद"य Hहणाले, हा काय खुळेपणा? चला, काम आटोपा. 6यांनी माझा हात िपरगळू न अहवाल
गुंडाळला.
मी Hहणालो, हे काही खरे नाही. मी 6या भागात चार वष रानावनात काम करत होतो. "थािनक शेतकEयांत
माझे खूप िमB होते. 6यांना Hहटले, आपण एक लोकांया वतीने परी*ण करवू या. सुदव
ै ाने 6या मािहती ह`ाया
आधीया काळात %क-पाब{लची सगळी मािहती सिमतीचा सद"य Hहणून मला िमळालेली होती. लोक उ6साहात होते,

इि<"ट~ूट ऑफ साय<सया संचालकांना, डॉ. धवनना, फोन लावला आिण Hहणाले, ‘या माधवचे मु"काट दाबा ’.
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आHही एक काळजीपूवक अयास सुA के ला. ही बातमी कळताच पॉवर कॉपरशनया %मुखांनी आमया इि<डयन
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शेतकEयांया सहकारी खरे दी- िव[X संघाची आGथक मदत घेऊन, "थािनक महािव2ालयात-या िव2ाiयाZया सहकायाने
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धवनांनी मला बोलावले आिण िवचारले, ही काय भानगड आहे? मी 6यांना काय झाले ते सांिगतले. ते Hहणाले, आगे बढो,
मै तुHहारे साथ ं ! %6य* जिमनीवर काम सुU के -यावर आHही संकि-पत धरणाखाली बुडणारे जंगल कसे आहे याचे
िनरी*ण सुU के ले. ते=हा आढळले कX एक अितशय दाट व उ_म जंगलप~ाची तोड झाली होती. ही वृ*राजी तर
बुडणार न=हतीच. िशवाय अजून %क-पाला अिधकृ त संमतीही िमळाली न=हती. मग काय होत होते? काही kD
अिधकाEयांनी मु{ामच चुकXची आखणी कUन घाईगदfने सवात समृP वन%देशाची तोड सुA के ली होती! आHही
उ6साहाने हे परी*ण पुरे के ले, अनेक अथतTांनी, इं जीिनयरांनी पण मदत के ली. हा %क-प के वळ पयावरणाया दृDीने
नाही, तर आGथक दृl~ाही असमथनीय आहे असा आमचा िनlकष िनघाला. तो मा<य कAन कनाटक सरकारने %क-प
र{ही के ला.
दुसरे उदाहरण (सधुदग
ु  िज-/ातील कळणे गावातील खाणीचे. /ा खाणीसंबंधी पिहली सुनावणी 20 स8ट}बर
2008 रोजी आयोिजत के ली होती. यावेळी EIA मराठीतून उपलmध नस-याने सुनावणी पुढे ढकलली गेली. मराठी EIA
उपलmध झा-यावर 11 ऑटोबर 2008 रोजी ही सुनावणी झाली. या सुनावणीया वेळी 6 ऑग"ट 2006 चा
cामपंचायतीचा एकमताने संमत के लेला खाणकाम िवरोधी ठराव मांडला गेला आिण अनेक %¢ उपि"थत के ले गेले:
1) कळणे नदीचे %दूषण आिण 6याचे चांडेल, गोवा येथील पाणी पुरवठयाया योजनेवर होणारे दुlप>रणाम
2) कळणे नदीवरील पा0यावर अवलंबून असणाEया फलो6पादनावरील दुlप>रणाम
/ा सुनावणीनंतर गावकEयांना सुनावणीचे संि* इितवृ_ अपेि*त कालावधीत िमळाले नाही. हे इितवृ_
तmबल 57 ;दवसांनंतर उपलmध के ले गेल.े खाणकामाला एकमताने िवरोध होऊन सुKदा महारा1 सरकारने 17 माच
2009 रोजी खाणकामास पयावरणीय परवानगी ;दली.
ितसरे , अगदी अलीकडचेच उदाहरण आहे के रळातील अितरि8प-ली जलिव2ुत् %क-पाचे. हा %क-प के वळ
पयावरणीय नाही, आGथक, तांिBक दृl~ाही अपाB आहे असे ;दसते. मािहती ह`ाखाली सव मािहती नीट संकिलत
कAन के रळातील >र=हर >रसच फाउ<डेशन /ा सेवाभावी सं"थेया शाQTांनी व एंिजिनयरांनी /ाचा काळजीपूवक

शेतीचा आज होत असलेला पाणीपुरवठा घटेल, [३] धरणाखालचा धबधबा सुक-याने पयटक ;फरकणार नाहीत, [४] हा
जलाशय सपाटीवरची नदीकाठची आज अितशय अ-प माBेने िश-लक असलेली उरली सुरली जैव िविवधता संप]
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%क-पात अनेक Bुटी आहेत: [१] िव2ुत् उ6पादनासाठी दावा के ला आहे िततके पुरेसे पाणी उपलmध नाही, [२] /ा मुळे
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अयास, िव«ेषण के ले. 6यासाठी जAर ती नवी गिणतीय %ाAपे बनवून तपासून पिहली. 6यांचे "पD िनlकष होते कX /ा
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वनभूमी बुडवेल, [४] हा भाग काडर /ा आ;दवासjचा टापू आहे, व हा %क-प वनािधकार कायदा तुडवेल. आHही मु{ाम
पिRचम घाट प>रसर तST गटाया माफ त /ा %क-पाची खुली चचा आयोिजत के ली. 6या चचत >र=हर >रसच
फाउ<डेशनने आपले िव«ेषण व िनlकष मांडले. आHही शासकXय एंिजिनयरांना /ा िव«ेषणावर, िनlकषाZवर 6यांचे
अिभ%ाय िवचारले. 6यांनी कोणताही आ*ेप मांडला नाही. ते=हा उघड झाले कX हो, >र=हर >रसच फाउ<डेशनचा दावा
बरोबर आहे, हा %क-प सवतोपरी असमथनीय आहे. तरीही तो के रळाया िवकासाला हवाच अशी हकनाक हाकाटी
जोरात चालू आहे. असे वाटते कX के वळ ठे केदारांया फाय2ासाठी सारे तथा किथत िवकास काय[म राबवले जात
आहेत.
ब\तांश परी*णांत अितशय मह6वाया गोDjकडे सोई"कर री6या दुल*
 के ले जाते. उदाहरणाथ, वीजवाहक
तारांया जंजाळाचा पयावरणावर होणारा प>रणाम. ऊजाउ6प_ी वाढू लागली कX ऊजावहनाकरता वीजवाहक तारा
<याMा लागतात. 6यांचे मनोरे उभे करताना खालची जमीन Mापली जाते; िशवाय ितथ-या बागायतीवर िवपरीत
प>रणाम होऊ शकतो. अशा हानीकडे कानाडोळा कAन कसे चालेल? /ाही गोDी लोकच नजरे स आणून देत आहेत.
आतापयZत पयावरणीय %भावाची परी*णे के वळ एके क, सु~ा सु~ा %क-पांना िवचारात घेऊन के ली जातात.
पण कोणताच %क-प असा अिल नसतो. गोMात एका खाणीतून खिनज वा न नेणाEया शंभर कांचा काही िवशेष
प>रणाम होणार नाही हे शय आहे. पण 6याच र"6यावर आसपासया प]ास खाणjतील आणखी पाच हजार कांची
वदळ सुA झाली कX र"6यांची दुदश
 ा होते, वाहतुकXची क9डी होते, वाईट अपघात होतात. र"6याया दुतफा असले-या
वृ*राजीवर एका खाणीतली धूळ बसली तर ती जगू शके ल, पण प]ास खाणjत-या धुरbयाया थराने गुदमAन जाईल.
रािगरीत असेच असंOय कोळसा जाळू न वीज बनव0याचे %क-प येऊ घातले आहेत. /ांतील धुराने काय
प>रणाम होतील हा िज=हाbयाचा िवषय आहे. कोळसा जाळताना िनघणाEया SO2 व NoX /ा वायूंचा आंबा व काजू
उ6पादनावर न`X कसा व काय प>रणाम होतो /ाचा समज अगदी अपुरा आहे. /ा संदभात सKया उपलmध असलेले सव

कोकण कृ षी िव2ापीठाने /ा ;दशेने काही %योग हाती घेतले आहेत. पण ते पुरेशी व नेटकX मािहती देणार नाहीत. रा न
रा न आNय /ा गोDीचे वाटते कX कोकण कृ षी िव2ापीठाया अख6यारीत येणाEया डहाणू प>रसरात कोळशावर
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आहे. िशवाय झंजावाती वाEयांया व मुसळधार पावसाया /ा %देशात काही वेगळे च %भाव अवतरणे अशय नाही.
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शाQीय अयास के वळ थंड %देशातील हंगामी िपकांपुरतेच मया;दत आहेत, यांतन
ू फार काही अंदाज बांधणे अवघड

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
आधा>रत ऊजा %क-पाची सम"या अनेक वष भेडसावत असून, तेथील िचकू बागायतदारांची याबाबत त[ार असून, तेथे
िव2ापीठाचे संशोधन के <V असून, 6यांनी /ा िवषयाचा काहीही अयास आजतागायत के ला कसा नाही? ते असो, आज
(जदाल कं पनीया िव2माने सुA के लेला अयास हा अितशय सदोष आहे: उदाहरणाथ, अयासासाठी घेतलेला तुटपुंजा
नमुना, व अयासासाठी िनवडलेला मया;दत काळ. िशवाय पावसाळयात हे संशोधन पूणप
 णे बंद ठे वले जाते. Hहणजे
पा0यात िवषारी वायू िवरघळू न 6यांचा काही प>रणाम होत अस-यास- आिण असा िनिNतच होत असेल- 6याब{ल
काहीही उकल होत नाही. एकू ण आपले आज असलेले अTान आिण फार मया;दत असे नवे संशोधन पाहता /ा संदभात
अितशय काळजीपूवक पावले उचल0याची जUरी आहे.
अशा रीतीने एके का %क-पांब{लही साशंक प>रि"थती असताना अनेक %क-प आ-यास 6यांचा सगळे िमळू न
अफाट %भाव पडू शके ल. िहवाbयामKये पुlकळदा खालया पातळjवर थंड हवा साठू न राहते. स/ाVीया रांगल
े ा
िचकटू न असले-या काही दEया- खोEयांत अनेक बाजूने, अनेक कारखा<यांकडू न अशी %दूिषत हवा एकB येऊन अस/
%दूषण िनमाण हो0याची दाट संभावना आहे. %क-पांचा अलग – अलग िवचार के -यास हे समजणे अशय आहे. ते=हा
के वळ रािगरी आिण (सधुदग
ु  िज-हे न=हे तर संपूण पिRचम घाटभर सुMवि"थत संिचत आघातांचे – Cumulative
Impacts- चे साक-याने परी*ण कAन मगच %क-पांना मंजुरीब{ल िनणय घेणे अितशय जUरीचे आहे.
ते=हा पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX:
 पयावरणसंबंिधत मंजुरी देयाया JLयेत पुढील मूलभूत सुधारणा करा=ात: [क] पयावरणावरील आघातांचे
परी!ण करयाची जबाबदारी क%पाया ायोजकांकडू न िबदागी िमळयावर अवलंबून नसणा या >वतं7
अशा तQR सं>थेकडे Jदली जावी [ख] पयावरणावरील आघातांचे परी!ण करयामSये >थािनक जैविविवधता
=व>थापन सिमयांना सहभागी करणे सDTचे असावे [ग] जनसुनावणीया वेळी पुढे आलेली सव मािहती व
मांडले%या सव सूचना िवचारात घेणे सDTचे असावे [घ] पाच वषाUसार4या काही िनयिमत कालावधीनंतर पुKहा
एकदा पयावरणसंबंिधत मंजरु ी घेणे सDTचे असावे [च] पयावरणसंबंिधत मंजुरी देताना घातले%या अटWचे
पालन होत आहे अशी खा7ी कXन घेयामSये जैविविवधता =व>थापन सिमयांना सहभागी करणे सDTचे
असावे [छ] सुZा सुZा पCतीने नाही तर कोणयाही एका देशातील वेगवेग[या क%पांतन
ू व इतर
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ह>त!ेपांतून होणा या पयावरणावरील संिचत आघातांचे परी!ण साक%याने करणे सDTचे असावे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

जैविविवधता कायदा
लोकांना िनसग र*णात सहभागी हो0याची व िवकासाला पयावरण पोषक व लोकािभमुख ;दशा दे0याची उ_म
संधी २००२ मKये मंजरू झाले-या जैविविवधता काय2ातून उपलmध झाली आहे. जैविविवधतेचे संर*ण, िचर"थायी
वापर आिण लाभांशाचे <याय वाटप ही या काय2ाची िBिवध उि2Dे आहेत. /ा जैविविवधतेया Mाीत के वळ
वन"पती नाहीत. सूम जीव, कXटक, कोळी, (वचू, साप- सरडे, पशु- प*ी आहेत. समुV व नदीतले जलचर आहेत, शेतीत,
बागायतीत िपकणारी िपके , फु लझाडे, फळझाडे आहेत. पाळीव पशुधन आहे, आिण या जीवसृDीचे अिधवासही आहेत.
यामुळे जल- जंगल- जमीन या साEयांचे एकाि6मक Mव"थापन कर0याची शयता िनमाण झाली आहे. या काय2ाया
अंमलबजावणीसाठी रा1ीय पातळीवर एक %ािधकरण "थापले गेले आहे. राSय पातळीवर महारा1ात, अगदी अलीकडेच,
जैविविवधता मंडळाची "थापना झाली आहे. परं तु मह6वाचे Hहणजे /ा काय2ा%माणे सव "थािनक "वराSय सं"थांत,
Hहणजे cामपंचायती, पंचायत सिम6या, िज-हा प>रषदा, नगरपािलका व महानगरपािलकांयात 6यांया, 6यांया
काय*ेBाक>रता जैविविवधता Mव"थापन सिम6या ग>ठत करावयाया आहेत. अशा सिम6या ग>ठत कर0यासाठी राSय
शासनाने जैविविवधता मंडळ "थापन कर0याची, वेगळे आदेश दे0याची वाट पाह0याची काहीही आवRयकता नाही. अशा
जैविविवधता Mव"थापन सिम6या cामपंचायतीया संमतीने पाडे, वाnा, महसूल गावे पातळीवरही ग>ठत करता
येतील.
अशा जैविविवधता Mव"थापन सिम6या /ा जैविविवधतेचे अिधवास व सव %कारचे अिवlकार /ांब{लची
"थल काल िविशD मािहती “लोकांचे जैविविवधता न9दणी रिज"टर (People’s Biodiversity Register)” या Aपात
दर वषf संकिलत करत राहतील व ही मािहती आधुिनक मािहती तंBTानाचा वापर कAन एका सुMवि"थत डेटा बेस
मKये साठवली जाईल अशीही अपे*ा आहे. ही मािहती जैविविवधतेचे Mव"थापन कर0यासाठी वापरली जाईलच, परं तु

शके ल. तसेच िज-हा पातळीवरील िनयोजनात /ा मािहतीचा चांगला उपयोग होऊ शके ल. /ा मािहतीया आधारावर
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काहीही मािहतीया अभावी आज पयावरणावरील आघातांया परी*णांत जे चुकXचे िचBण के ले जाते, 6याला आळा बसू
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6याया जोडीने पयावरणावरील आघातांचे परी*ण कर0यामKयेही ही मािहती मह6वाची भूिमका बजावू शके ल. अशा

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
गावरान वाणांया न9दणीचे दावे करता येतील व 6यांया जतनासाठी “िपकांया संरि*त जाती आिण शेतकEयांया
अिधकारांचे संर*ण %ािधकरणा” कडू न अनुदाने िमळवता येतील.
/ा "थािनक पातळीवरील सं"थांना 6यांया 6यांया *ेBात-या जैविविवधतेचे Mव"थापन कर0याचा,
बाहेरया लोकांना 6यांया *ेBात जैविविवधतेया उपयोगाची परवानगी दे0याचा अथवा नाकार0याचा, परवानगी
;द-यास संcहण शु-क (कलेशन फX) आकार0याचा, अिधकार आहे. जैिवक संसाधनांखरे ीज जैविविवधतेशी संबंिधत
Tानाचे Mव"थापन हाही या काय2ाचा उ{ेश आहे. "थािनक जैविविवधता सिम6या Sया%माणे बाहेरया लोकांनी
जैिवक संसाधनांचा वापर कर0यावर िनयंBण ठे वू शकतात, 6या%माणे संबंिधत Tानाया न9दणीवर व वापरावरही
िनयंBण ठे ऊ शकतात. 6यासाठी संcहण शु-क आकाA शकतात. रा1ीय जैविविवधता %ािधकरण सव पेटंट व त6सम
बौिPक संप_ी अिधकारांचे िनयमन कA शकते. भारतातील जीवसृDीसंबंिधत कोण6याही Tानाचा वापर करणाEया
पेटंटला अज कर0यास मा<यता देण,े व ही मा<यता देताना 6या Tानाया भारतीय धारकांना लाभांशाचा <याय िह"सा
देवव0याची Mव"था करणे हे 6या %ािधकरणाचे कतM आहे. हे करताना सव "थािनक जैविविवधता Mव"थापन
सिम6यांचा स-ला घेऊनच पुढची पावले उचलली जातील अशीही तरतूद जैविविवधता काय2ात के लेली आहे.
जैविविवधता Mव"थापन सिम6यांना आGथक Mवहार कर0याचे, संcहण शु-क आकार0याचे, अनुदाने
"वीकार0याचे मह6वाचे अिधकार िमळाले आहेत. 6यांचा एका नMा, %गितपर ;दशेने चांगला उपयोग कAन घेता येईल,
तो Hहणजे िनसग संर*ण सेवा शु-काया Aपात cाम समाजांना उप]ाचे साधन उपलmध कAन दे0याचा. /ाचा जा"त
तपिशलात ऊहापोह खाली के ला आहे.
संयुh वनMव"थापन सिम6या, पाणलोट *ेB Mव"थापन सिम6या अशा अनेक cामपंचायत अथवा 6यांया
घटक गावांया पातळीवरया सिम6या आतापयZत "थाप-या गे-या आहेत. िववि*त सरकारी खा6यांया लहरीनुसार या
"थाप-या tकवा बरखा"त के -या जाऊ शकतात. याउलट जैविविवधता Mव"थापन सिम6या या काय2ानुसार सवB
बनतील व 6या बन0याला कोण6याही खा6याया परवानगीची, न9दणीची जUरी असणार नाही. या सिम6यांना "वत:चा

या बाबतीत अजून काही अडचणी आहेत. एक Hहणजे लोकांचे Tान या सिम6यांनी न9दवले, तर 6याचा
गैरफायदा घेतला जाणार नाही. याची खाBी कशी =हावी? ही न9द Mवि"थत, गोपनीय राखून के वळ Tानधारकांया
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जा"त भरीव काय कA शकतील अशी शयता आहे.
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जैविविवधता िनधी उघडता येईल. 6यासाठी बकेत खाते उघडू न Mवहार करता येईल. या अनेक कारणांमुळे या सिम6या

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
अटी मा<य करणाEयांनाच दाखवली जाईल, अशी Mव"था कशी करावी? /ा बाबत अजून रा1ीय जैविविवधता
%ािधकरणाने "पD िनयम के लेले नाहीत; नीट कायवाही अंमलात आणलेली नाही.
आणखी एक अडचण Hहणजे जैविविवधता Mव"थापन सिम6यांचे काय*ेB काय हे ठरवणे. जर वनिवभागाया
अख6यारीतील जमीन या काय*ेBाबाहेर गेली, तर या सिम6या अनेक >ठकाणी अथशू<य बनतील. परं तु आता वनािधकार
काय2ाने ही अडचण दूर के ली आहे. या काय2ा%माणे सव आ;दवासी व पारं प>रक वनिनवासी समाजांना जमीन
कस0याचे वैयिhक व सामूिहक वनसंप_ीचे Mव"थापन व िचर"थायी वापर कर0याचे सामुदाियक ह` दे0यात आले
आहेत. "थािनक जैविविवधता सिम6यांचे अिधकार *ेB हे सामूिहक वनसंप_ीवर चालेल हे उघड आहे. अशा रीतीने या
दो<ही काय2ांचा आिण आ;दवासी "वयंशासन काय2ातील तरतुदjचा Mवि"थत वापर के -यास भारतातील वनिनवासी
आता खEया "वातंयाचा उपभोग घेऊ शकतील.
२००६ साली भारत सरकारने cामीण पातळीवर बेरोजगाराची सम"या सोडिव0यासाठी एक रा1ीय cामीण
रोजगार हमी योजना कायाि<वत के ली आहे. ही योजना महारा1ात ३० वषाZ न अिधक काल चालू असले-या रोजगार
हमी योजनेचेच पुढचे पाऊल आहे. िनसगसंसाधनांचा Mवि"थत िवकास कAन 6या आधारे लोकांना "वयं-रोजगाराया
शयता वाढवणे हे या योजनेचे दूर प--याचे उ;{D आहे. 6याच बरोबर cामीण भागात रोजगार अथवा बेरोजगारी भ_ा
देऊन लोकांची आGथक ि"थती सुधारणे हे ताबडतोबीचे उ;{D आहे. हे सव पारदशकरी6या =हावे व 6यात लोकांचा पूण
स§भाग असावा अशी या काय2ाची भूिमका आहे.
लोकांनी या काय[माचे संपण
ू  िनयोजन करावे Hहणून रा1ीय रोजगार हमी योजनेची सव कामे ठरव0याचा
अिधकार cामसभेला दे0यात आलेला आहे. cामसभेने कोण6या कु टुंबांना के =हा काम हवे, हे पा न 6याच%माणे कामांची
आखणी करायची आहे. /ा कामात भूसंधारणाची, जलसंधारणाची, वनसंर*ण व वनसंगोपनाची कामे अc[माने
यावयाची आहेत. ही कामे आ;दवासjया तसेच इतरही काही आGथक दृl~ा दुबल कु टुंबांया खाजगी जिमनीवरही
घेता येतील. दर वषf िडस}बरपयZत cामसभेने अशी योजना बनवावी व जर काय2ाया चौकटीत ही कामे बसत असतील
तर ती मा<य झालीच पािहजेत असा आcह आहे. यातील ;कमान िनHमी, व इछा अस-यास सवया सव, कामे
cामपंचायतjनी करावयाची आहेत. या सगbयात खाजगी ठे केदाराना कोणतेही काम दे0यास पूण बंदी आहे. आ;दवासी

कर0याची जबाबदारीही आहे. जोडीला रा1ीय रोजगार हमी काय[मातून िनसगसंप_ीचे संर*ण, संगोपन, पुनUzीवन
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वनसंप_ीवर भ`म ह` िमळाले आहेत. /ा §`ांबरोबरच 6यांयावर /ा संप_ीचा शहाणपणे, >टकाऊ पPतीने वापर
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कर0याची चांगली संधी िनमाण झाली आहे. वनािधकार काय2ातून अिधकार आिण उ_ेजन िमळा-यावर "थािनक लोक
िनिNतच आप-या आवडीया नानािवध वन"पतjना, %ा0यांना संर*ण देतील, 6यांचे पुनUzीवन करतील.
आज "थािनक लोकांया हातून िनसग Mवि"थत राखला, जोपासला जातो आहे, असे अपवादानेच ;दसते.
इं cजी अंमलापासून लोकांचे िनसग संप_ीवरचे सव ह` िहरावून घेतले गेले आिण ही संप_ी %थम परकXयांसाठी आिण
नंतर आप-या उ2ोगधं2ांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. लोकांना दरवषf शेकडो Uपयांया लोणयाया कै Eया
पुरवणारी आंmयांची झाडे 8लायवुडया िगर0यांना प]ास- साठ Uपयात उपलmध कAन दे0यात आली. अशा उरफा~ा
Mव"थेत लोकांची िनसग जप0याची %वृ_ी *ीण झाली.
सुदैवाने ही प>रि"थती बदलते आहे. संयुh वनMव"थापन, आ;दवासी "वयंशासन, िपकांचे वाण आिण
शेतकEयांचे अिधकार, जैविविवधता आिण आता आ;दवासी आिण पारं प>रक वनिनवािसयांचे वनावरील ह` अशा
वेगवेगbया काय2ांतून "थािनक जनतेला िनसगसंप_ीवर भ`म ह` िमळाले आहेत. /ा §`ांबरोबरच 6यांयावर /ा
संप_ीचा शहाणपणे, >टकाऊ पPतीने वापर कर0याची जबाबदारीही आहे. जोडीला रा1ीय रोजगार हमी काय[मातून
िनसगसंप_ीचे संर*ण, संगोपन, पुनUzीवन कर0याची चांगली संधी िनमाण झाली आहे. या सव काय2ांचा एकाि6मक
िवचार कAन %य के -यास एक भरीव, एकसंध काम शय होईल.
/ा संदभात गडिचरोली िज-/ातील म}ढा (लेखा) गावात एक खूप चांगला अनुभव आला. म}ढा(लेखा)
प>रसरातील धीवर आिण ग9ड या दोन समाजांचा कठाणी नदी व नदीतील जलचरांशी िनकटचा संबंध आहे. धीवराची
उपजीिवका मासेमारी व माशांया िव[Xवर अवलंबून आहे; ग9डांची शेती व वनोपजावर. ग9ड मासे पकडतात मजा
Hहणून व "वत: खा0यासाठी. दोनही समाजातील लोकांना नदीया %वाहांची, भोवEयांची, डोहांची, बारकाMाने मािहती
आहे. ितयात-या जलचरांया स2:ि"थतीची व 6यांयात होत असणाEया बदलांची जाणीव आहे. या गावातील
लोकांया "वयं"फू तfने जैविविवधता न9दणी रिज"टर बनव0याया अयासात दोनही समाजांचा स;[य भाग होत. 6यांचे
Tान न9दव0यात आले. 6याबरोबरच दीडशे वेळा िमळू न दीड हजार मासे पकड0यात आले, 6यांची न9द कUन िजवंत परत

पुरवwामुळे नदीचा ओघ कमी होत आहे अशी प>रिचत मािहती तर िमळालीच, पण काही नवे िवषयही पुढे आले.
उदाहरणाथ, दर वषf जंगल जळू न जी राख नदीत वा न येत,े ितचे प>रणाम. अयासात ३२ जातjचे मासे पकडले गेल.े
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प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
काही मोwा %माणात, काही अगदी िवरळा. यांया सापे* %माणावUन नदीत एकू ण ६४ जातीचे मासे असावेत असा
अंदाज िनघतो. धीवरांया मािहती%माणे नदीत ६३ जातीचे मासे आहेत, ग9डांया मािहती%माणे ४३ जातjचे. Hहणजे
धीवरांना माशांची प>रपूण क-पना असावी. 6यांया मािहतीनुसार गे-या काही वषाZत कठाणीतून माशांया ५ जाती नD
झा-या आहेत, १६ जातjचे %माण अतोनात व १० चे थोडे कमी झाले आहेत. >टलािपयासारOया ३ आ[मक परकXय
जाती नMाने ;दसू लाग-या आहेत.
जैविविवधता द"तावेज अयासाचे %मुख उ;{D "थािनक लोकांनी प>रसराची सुMव"था लाव0याची योजना
आखावी हे होते. म}ढा(लेखा)या लोकांनी या ;दशेने चांगली पावले उचलली आहेत. नदीचे, जलचरांचे संर*ण
कर0याया, आजही >टकू न असले-या 6यांया काही परं परा आहेत. 6यातील मुOय Hहणजे कठाणी नदीत-या तीनही खोल
डोहांना पिवB मानून 6यांचे पूण संर*ण करणे. /ा डोहांत माशांची वीण मोwा %माणात होते, आिण आकाराने मोठे
मासे िनवारा शोधतात. पण तरीही कठाणीया माशांचे काही ठीक नाही असे लोकांना जाणवले. या जािणवेतून 6यांनी
कठाणीत िवष%योगाला संपण
ू  बंदी घातली. ही बंदी के वळ म}ढा(लेखा)तच नाही, तर आसपासया ३२ गावांया ग9ड
इलाOयात इलाखा पंचायतीत सवानुमते ठराव कUन गेली ६ वष यश"वीरी6या अमलात आणली आहे. या काळात हा
कायदा मोडणारे दोन लोक पकडलेही गेल,े पण 6यांनी िबनत[ार इलाखा पंचायतीने सांिगतलेला दंड भरला. एकू ण
िनयम समाधानकारकरी6या पाळला जातो आहे असा लोकांना भरवसा आहे.
अखेर प>रसर सुि"थतीत राखून खरा लाभ होतो "थािनक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन कर0याची खरी
कु वत असते "थािनक लोकांपाशी. "थािनक प>रसराब{ल Mव"थापनाला आवRयक अशी बारकाMाची मािहती पण
असते "थािनक लोकांपाशीच. /ा लोकांबरोबर काम कAन 6यांचे जीवन- मान सुधारतानाच िनसग संप_ीचे जतन,
पुनGनमाण कर0याची एक पवणी आज आप-यापुढे आहे. ते=हा पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX:
 2002 या जैविविवधता काय3ानुसार सव >थािनक >वराQय सं>थांत >थािनक िनसगसंसाधनांया वापराचे
िनयमन करणे व सं]हण शु%क आकारणे +ाचे अिधकार घ:पणे Jदले%या जैविविवधता =व>थापन सिमया
>थािपत के %या जा=ा.
िनयोजनात जैविविवधता =व>थापन सिमयांना सहभागी करणे सDTचे असावे.
 जैविविवधता =व>थापन सिमयांना दूषणाची देखरे ख करयात महवाची भूिमका 3ावी
 पयावरणसंबंिधत मंजुरी देयाया JLयेत पुढील मूलभूत सुधारणा करा=ात: [क] पयावरणावरील आघातांचे
परी!ण करयाची जबाबदारी क%पाया ायोजकांकडू न िबदागी िमळयावर अवलंबून नसणा या तQR
सं>थेकडे Jदली जावी [ख] पयावरणावरील आघातांचे परी!ण करयामSये >थािनक जैविविवधता =व>थापन
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सिमयांना सहभागी करणे सDTचे असावे [ग] जनसुनावणीया वेळी पुढे आलेली सव मािहती व मांडले%या सव
सूचना िवचारात घेणे सDTचे असावे [घ] पाच वषाUसार4या काही िनयिमत कालावधीनंतर पुKहा एकदा
पयावरणसंबंिधत मंजुरी घेणे सDTचे असावे [च] पयावरणसंबंिधत मंजरु ी देताना घातले%या अटWचे पालन होत
आहे अशी खा7ी कXन घेयामSये जैविविवधता =व>थापन सिमयांना सहभागी करणे सDTचे असावे [छ]
सुZा सुZा पCतीने नाही तर कोणयाही एका देशातील वेगवेग[या क%पांतून व इतर ह>त!ेपांतून
होणा या पयावरणावरील आघातांचे परी!ण साक%याने करणे सDTचे असावे.
 िपकांया संरि!त जाती आिण शेतक यांया अिधकारांचे संर!ण काय3ानुसार गावरान वाणांची न_दणी
करयासाठी लोकांचे जैविविवधता न_दणी रिज>टरमधील मािहती हा महवाचा आधार मानावा.
 2006 पासून रा`ीय जैविविवधता ािधकरणाकडे एक भारतीय जैविविवधता मािहती णाली िनमाण
करयाची योजना तयार आहे, यावर कारवाई सुX करावी.

कृ िषवैिव;य
जैविविवधतेया आणखी एका पैलूया संदभात “िपकांया संरि*त जाती आिण शेतकEयांया अिधकारांचे
संर*ण कायदा“ असा एक कायदा अमंलात आला आहे. /ा काय2ानुसार आधुिनक संशोधन क} Vे व खाजगी कं प<यांनी
िनमाण के ले-या िबया0यांयाच जोडीने वेगवेगbया िपकांया, फळझाडांया, फु लझाडांया पारं पा>रक जातjनाही जसे बासमती तांदळ
ु , मालदांडी Sवारी अथवा मेहसाणी बोरे - संर*ण दे0यात येईल. या पारं पा>रक जातjचीही न9द होईल.
या >टकवून धरणाEया र*क शेतकEयांना खास अनुदान दे0यात येईल, एवढेच न=हे तर अशा गावरान वाणांतील जनुकXय
संसाधने वापAन नवे सुधा>रत वाण िवकिसत के -यास 6यांया Mापारी लाभातील उिचत िह"सा गावरान वाण
>टकवणाEया शेतकEयांनाही रॉय-टीया "वAपात िमळे ल. /ा काय2ाया संदभातील द"तऐवज बनव0यात
जैविविवधता काय2ाया "थािनक Mव"थापन सिम6या मह6वाची भूिमका बजावतील. ते=हा पिRचम घाट प>रसर तST
गटाचा आcह आहे कX:
 2001 या िपकांया वाणांचे संर!ण व शेतक यांचे अिधकार काय3ानुसार परं पा&रक वाणांची न_दणी के ली
जावी व अशा वाणांचे लागवडीखाली जतन करयासाठी पंचायतWना अनुदान Jदले जावे
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5) लोकशाहीचे
लोकशाहीचे सः वप
लोकशाही िवके ,<ीकरण
"वातंयपूव कालात देशाचे "वािम6व परकXयांकडे होते. ते=हा लोकांया पदरात जे काही पडायचे ते मा बाप
सरकारया कृ पाछBातून. लोकांना काहीही अिधकार न=हते. आज "वतंB भारताची घटना आप-याला बजावते कX
भारताचे "वािम6व एका MhXकडे नाही, एका कु ळाकडे नाही, एका जातीकडे नाही. या देशातील सव नाग>रकांत ते
समािवD आहे. लोक अगर %जा ही राजा आहे. आप-या घटनेनुसार जनतेची स_ा पूण व अखेरची आहे. ही स_ा
वापरणारे सरकार लोकशाही "वAपाचे, Hहणजे लोक Sयांना िनवडू न देतील 6यांचे. 6यांनी लोकांचे मुनीम Hहणून कारभार
चालवायचा. भारताचा नाग>रक हाच या देशाचा मािलक आहे 6याची मालकXची त*ीम एक भािगले लोकसंOया; पण ती
गोD "वािम6वाची िनदशक आहे. क"तुरीची मोठी गोळी क"तुरी, पण 6यातील एक कण क"तुरी नाही, असे कोणी Hहणू
शकत नाही. भारतभूमीया समाईक मालकXचा ह`दार %6येक भारतीय नाग>रक पण मालकच असतो आिण मालकX
ह`ांचा उपभोग घे0याचा 6याचा ह` असतो. 6याया ह`ाची पायम-ली होणार नाही अशी शासनMव"था असली
पािहजे. आता लोकांना जे काय हवे आहे, ते सरकारया कृ पाछBातून नाही, तर लोकांनी िनणय %;[येत अथपण
ू  री6या
सहभागी होऊन ह`ाने िमळवले पािहजे. अथात् हे काही अचानक होणे नाही. आरं भी %"थािपत झाले-या व आजही
ब\तांश कायरत असले-या %ाितिनिधक लोकशाहीत िनवडू न आलेले नेते व 6यांया हाताखाली काम करणारे बाबू हे
आHहीच नवे मा बाप सरकार आहोत, लोकांना जे काय िमळणार ते के वळ आमयाच कृ पा छBाखाली अशा अिभिनवेशात
शासनाचा गाडा हकताहेत.
पण लोकशाही िजवंत आहे, आिण भारतीय संिवधान लविचक आहे. कालानुAप प>रि"थती बदलते ते=हा
घटनेया मूळ उ;{Dांशी सुसंगत असे बदल कर0यास संिवधानात पूण वाव आहे. "वातंयो_र कालात भारतात आिण
साEया जगात %चंड बदल झाले. एकू ण दळण वळण आिण संपकाया सुिवधा खूप वाढ-या. िश*णात %गती झाली.

नाही तर %6य* लोकशाहीया ;दशेने झपा~ाने वाटचाल सुA झाली. कॅ िलफोGनयात साविBक मतदानात के वळ
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लोकांना मािहती ह` िमळाले. जगातील अनेक देशांत जस जशी लोकशाही बळकट झाली, तस तशी के वळ %ाितिनिधक
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जोडीला जगातही उपcह, संगणक, अंतजाल /ांतील तांिBक %गतीमुळे लोक जवळ आले. जगभर आिण भारतातही

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
%ितिनधीच िनवडू न 2ायचे नाहीत, तर कायदेही मंजूर के ले जाऊ शकतात अशी %था %चिलत झाली. इटलीमKये
सावमतात 80 ट`े लोकांनी अणुशhX नको असे बजावले व ते अंमलात आले. ि"वझलZडमKये "थािनक शासनाया
पातळीवर दर तीन मिह<यांनी साविBक मतदान होऊन मह6वाचे िनणय घेऊ जाऊ लागले. भारतातही लोकशाही
िवके <Vीकरणाला गती िमळू न 1991 या 73Mा व 74Mा घटनादुU"तीनुसार पंचायत राSय सं"था व नगर पािलका,
महानगर पािलकांना शासनात अिधकािधक मह6वाची भूिमका दे0यात आली. आ;दवासी "वशासन अथवा Extension
of Panchayat Raj to Scheduled Areas (PESA) /ा 1995 या काय2ानुसार %6य* लोकशाहीया ;दशेने
आणखी मह6वाची पावले उचलली जाऊन थेट cाम सभांना मह6वाचे अिधकार दे0यात आले. 2002 मधील जैविविवधता
काय2ानुसार "थािनक पातळीवर नाग>रकांया जैविविवधता सिम6या "थापन §वायला लाग-या. 2006 या
वनािधकार काय2ानुसार cाम सभांना वन Mव"थापन- संर*णात मह6वाचे "थान ;दले गेले. आता िवकास काय[मांची
सव आखणी लोकसहभागानेच, लोकानुमतीनेच =हावयास पािहजे.
पण ही लोकांबरोबर स_ेतली भािगदारी Sयांया हातात स_ा एकवटली आहे 6यांना नको आहे. Hहणून स_ेचे
िवके <Vीकरण धीमेपणे, खूप ठे चा खात चालू आहे. 6यात-या 6यात के रळात बरीच %गती झाली आहे, आिण ितथ-या
8लािचमडा नावाया पाल`ाड िज-/ातील cाम पंचायतीने फार मह6वाचे मु{े च=हाwावर आणले आहेत. िवकासाचे
अनेक पैलू आहेत: भौितक संसाधनांची वाढ- घट, आरोय, िश*ण, उपजीिवका-अथाजन, आिण आ6मस<मान – /ा
समाजात, अथMव"थेत, राSयMव"थेत आप-याला काही तरी अथपण
ू  "थान आहे ही भावना. /ातील भौितक
संसाधनांचे तीन पैलू आहेत: िनसगद_ संसाधने (शुP हवा, न2ा, भूजल, मासे, अर0ये, खिनजे इ6या;द), िनसगाधा>रत
मानविनGमत संसाधने (शेती, बागायत, वनशेती, पशुपालन, म6"यशेती इ6या;द) आिण यंBाधा>रत मानविनGमत संसाधने
(खाणी, र"ते, धरणे, ऊजा %क-प, इमारती, कारखाने, मोटारी, संगणक इ6या;द). जरी िवकासाची MाOया *णभर के वळ
भौितक संसाधनांया भांडारापुरती सीिमत ठे वली तरी सा िवकास दर हा िनसगद_ संसाधने, िनसगाधा>रत

आधारावर; िनसगद_ संसाधने पूणपणे आिण िनसगाधा>रत मानविनGमत संसाधने बEयाच अंशी बाजूला ठे वून. मग िचB
रं गवले जाते कX चीन व भारत फार झपा~ाने आठ – नऊ - दहा टयांनी आGथक %गती करत आहेत. पण ही ट`े वारी
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आहे हे पा न ठरवायला पािहजे. पण आज जे आकडे ;दले जातात ते िन=वळ यंBाधा>रत मानविनGमत संसाधनांया
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मानविनGमत संसाधने आिण यंBाधा>रत मानविनGमत संसाधने /ा ती<हjया एकू ण साwांत काय भर tकवा घट पडते

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
kामक आहे. जर भारतात, चीनमKये िनसगद_ संसाधने आिण िनसगाधा>रत मानविनGमत संसाधने यंBाधा>रत
मानविनGमत संसाधनांया वाढीया वेगा नही जा"त वेगाने घटत असतील तर सारासार िवचार करता या देशांची
उ]ती न=हे, तर अवनतीच होत आहे असा िनlकष िनघेल.
तर मग वा"तवात काय घडत आहे? िनसगद_ संसाधनाची भरपूर घट होत आहे हे उघड आहे. ;कती याब{ल
कधीही धड मािहती संकिलत के ली गेलल
े ी नाही, 6यामुळे संOया6मक मांडणी कAन /ा घटीचा वेग सांगता येत नाही,
6याची 8% आGथक िवकासदराशी सांगड घालून खरोखरच एकू ण सव भौितक संसाधनांया संचयाची वृPी होते आहे का
घट हे खाBीने सांगवत नाही. /ा दृDीने एकच काळजीपूवक अयास झाला आहे; तो Hहणजे के रळातील पाल`ाड
िज-/ातील 8लािचमडा /ा cाम पंचायीया व कोका कोला कं पनीया वादाया संदभात. कोका कोला उ2माने येथील
भूजल अतोनात वापAन संपवत आणले आहे Hहणून 8लािचमडा cाम पंचायीने रे टा लावून /ाचा िहशेब करायला भाग
पाडले. एका चौदा सद"य तST सिमतीने /ाची tकमत 2 अmज Uपयांवर जाते असा िहशेब के ला व कोका कोला कं पनीने
एवढी भरपाई ;दलीच पािहजे असा खास कायदा के रळ िवधान सभेने एकमताने मंजूरही के ला. पण /ा काय2ावर
रा1पतjची सही होत नाही, आिण कं पनीने अजून जुमानलेलेले नाही. अशा जागAक पंचायती देशभर हMात; असे
काळजीपूवक अयास सगळीकडेच =हायला पािहजेत.
आज पु0याया नाग>रकांची जबर इछा आहे कX शहरात-या टेकnा िनसगासठी जपून ठे वाMा. 6यांवर
बांधकाम कA नये. /ासाठी हजारो नाग>रकांनी एक;दलाने आcह धरला आहे. नगरपािलके ने सव प*ांया अनुमतीने
ठराव मंजूर के ले आहेत. शासनानेच नेमले-या एका तST सिमतीनेही ही मागणी उचलून धरली आहे. पण राSय
शासनाची मनमानी चालूच आहे. सगbया देशा%माणे रािगरी-(सधुदग
ु  िज-/ांतही िवकासाया िनयोजनात लोकांया
इछांना काहीही tकमत ;दली जात नाही. रािगरी तालुका पंचायत सिमतीबरोबरच अनेक cामपंचायती आिण पंचायत
सिमती यांया पयावरणीय ठरावांकडे राSय सरकारने पूणप
 णे दुल* के ले आहे. लोक सूम आिण अितसूम जल
िव2ुत%क-पांपासून होणाEया ऊजािनGमतीब{ल, तसेच सावंत सिमती %"तािवत मासेमारी बंदरांब{ल उ6सुक आहेत.

ते=हा पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX:
 पंचायत राQय सं>था व नगरपािलकांना पयावरण िवषयक िनयोजनामSये मानाची भूिमका Jदली गेली पािहजे
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बंदर उभारणी याच गोDjवर भर ;दला जात आहे.
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परं तु याकडे पूणपणे दुल* कAन औिlणक आिण अणु-िव2ुतिनGमती, तसेच अशा लोकांना नको असले-या %क-पांसाठी

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
 िज%हािनहाय ादेिशक िवकास योजनांची =ा^ी वाढवून यांमSये पयावरण संबंिधत िवषयांना समािवI के ले
जावे व अशा िनयोजनात जैविविवधता =व>थापन सिमयांना सहभागी करणे सDTचे असावे

आ=दवासी )वयंशासन
1991 या 73Mा व 74Mा घटनादुU"तीनंतर १९९६ साली आला पेसा- आ;दवासी "वयंशासन कायदा. या
काय2ानुसार पाचMा अनुसूिचत *ेBात - Hहणजे स/ाVीया मुलुखातील नंदरु बार, धुळे, ठाणे अशा अनेक िज-/ांत अनुसूिचत *ेBांतील cामपंचायतjना गौण वनोपजावर, तसेच सरपण व चराईवर पूण ह` िमळाला. पण लागलीचच
बांबू आिण त}द ू या सवािधक मह6वाया वनोपजांना गौण वनोपजांया यादीतून वगळ0यात आले. िशवाय गौण
वनोपजावर मू-यवधक %;[या कर0यास, बाजारपेठेस पाठव0यास, िवक0यास वाव िमळत गेला नाही. काही %य सुA
हो0याया आधीच, cामपंचायतjना िवासात न घेता, 6या गौण वनोपज हाताळ0यास अ*म आहेत असा शासकXय
िनणय घेऊन गौण वनोपजांचा मhा आ;दवासी िवकास महामंडळास ;दला. Hहणजे मालकाला न पुसता, िवचारता
6याची मालम_ा एजंटाया ताmयात देऊन टाकली! िशवाय पाडा, वाडी पातळीवरया cामसभांना /ा काय2ाया
अंमलबजावणीत िमळायला हवी तशी उिचत भूिमका िमळाली नाही. या सगbयामुळे लोक वंिचतच रािहले. आता खरे
तर वनािधकार काय2ानुसार /ा अडचणी दूर =हायला पािहजेत, परं तु 6या ;दशेनेही फार मया;दत %गती झालेली आहे.
ते=हा पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX:
 आJदवासी >वयंशासन काय3ाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व सचोटीने के ली जावी

वनािधकार कायदा
अनुसूिचत जनजाती व इतर पारं प>रक वनिनवासी (वनांवरील अिधकारांना मा<यता) िवधेयक २००६ /ा
काय2ा%माणे सव आ;दवासी समाजांना व वन%देशात ७५ वष tकवा अिधक काळापासून व"ती असणाEया इतर सव

वनिनवासी आहेत, ते=हा हा कायदा /ा सव %देशाया दृDीने फार मह6वाचा आहे. काय2ाने अिधकार %दान के ले-या
सामूिहक वनसंप_ीत राखीव जंगल, अभयार0य tकवा रा1ीय उ2ानातील %देशाचाही समावेश होऊ शकतो. ते=हा
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दे0यात आले आहेत. संपण
ू  पिNम घाट %देशात १९३१या पूवfपासूनही Sयांची व"ती आहे असे अनेक पारं प>रक
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समाजांना जमीन कस0याचे वैयिhक व सामूिहक वनसंप_ीचे Mव"थापन व िचर"थायी वापर कर0याचे सामुदाियक ह`

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
"थािनक जैविविवधता सिम6यांचे अिधकार *ेB हे सामूिहक वनसंप_ीवर चालेल हे उघड आहे. अशा >रतीने या दोनही
काय2ांचा आिण आ;दवासी "वयंशासन काय2ातील तरतुदjचा Mवि"थत वापर के -यास इं cजांया काळातील
काय2ाया गुलामिगरीतून भारतातील वनिनवासी आता मुh होऊ शकतील व %थमच "वातंयाचा उपभोग घेऊ
शकतील.
दुदLवाने पयावरणाचे संर*ण कर0याचे सारे कायदे, लोकांना शासनात सहभागी कर0याचे मािहती ह` कायदा
हा मह6वाचा अपवाद वगळता सगळे कायदे खुंटीला टांगले गेले आहेत. /ामागची कारणे उघड आहेत: लोकांना िजतके
जा"त अिधकार ;दले जातील, िततया %माणात kDाचाराला, लोकांना काय2ाचे उ-लंघन करायला उ_ेजन देऊन,
tकवा अनेकदा भाग पाडू न, 6यांयावर कारवाई न कर0याब{ल के ले-या िपळवणुकXला आळा बसेल ना! असा %चंड
kDाचार चालतो हे सवाZना मािहती आहे, तरी या ब{ल पPतशीर अयास कोठे च उपलmध नाही. ते=हा महारा1ात-या
दोन आ;दवासी िज-/ात- नंदरु बार व गडिचरोली- काही cाम"थांया मी मुलाखती घेत-या. 6यांया सांग0या%माणे
रोख पैसे, दाA, क9बnा व िबगारी काम, उदा. सरपण गोळा कAन पुरवणे, या "वAपात जंगलांवर अवलंबून असणाEया
%6येक प>रवाराकडू न िनदान १५०० ते ३००० Uपये दर वषf सहज वसूल कर0यात येतात. देशाची सुमारे दहा ट`े
जनता, Hहणजे २ कोटी कु टुंबे- वनभूमीवर अवलंबून असावी. जर यांयाकडू न %ितवषf दर कु टुंबामागे सरासरी ;कमान
१००० Uपये उकळले जात असतील तर ही एक वीस अmज Uपयांची काbया पैशाची अथMव"था आहे. /ाया जोडीला
कदािचत् /ा न मोठी आणखी एक अथMव"था आहे ती Hहणजे बिलdांना- उदारणाथ, कागद िगर0या चालकांना वन
संप_ी लुटू देऊन, tकवा बांधकाम Mवसाियकांना अित[मण कA देऊन लाच खाणे. ही सगळी गैरMव"था िनदान दीडशे
वष Uजलेली आहे. हीच आज वनािधकार काय2ाया अंमलबजावणीला सुUंग लावत आहे.
ते=हा आज खरी गरज आहे, आपण पा>रत के लेले सव पयावरणाचे संर*ण कर0याचे आिण लोकांना शासनात
सहभागी कर0याचे सगळे कायदे जारी कर0याची. हे झा-यास खूप चांग-या ;दशेने आपण वाटचाल कA शकू . आमया
अहवालाचा मुOय रोख हे झाले पािहजे अशा िशफारसी कर0यावरच आहे.
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 वनािधकार काय3ाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व सचोटीने के ला जावी

73

अथातच
् पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX:

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

)थलकालानु'प िनयोजन
आज लोकशाही %णालीना ठु काAन नेत,े बाबू व धनदांडगे हातिमळवणी कAन लोकांवर िवकास काय[म लादत
आहेत; जोडीला अशाच संगनमतातून िनसगसंर*णाचे काय[मही लोकांवर लादले जात आहेत. /ासाठी अनेक कायदे,
िनयमही वाटेल तसे मोडले जात आहेत. /ा दोन गोDjना आळा घालता आ-यास, खरी खुरी लोकशाही Uळवता आ-यास
व कायदा – सुMव"थेची राजवट जिमनीवर उतर-यास आज पिNम घाटाची जी िनlकारण नासाडी सुA आहे, लोकांया
पोटावर जो पाय ;दला जात आहे, व जे अ<याय के ले जात आहेत, 6याचे िनराकरण होऊन आGथक, सामािजक िवकास व
िनसगर*ण /ांत जो अनाठायी िवरोधाभास ;दसत आहे तो नािहसा होईल. /ा ;दशेने %गितपथावर पावले उचलायची
असतील तर संवेदनशील प>रसर *ेBांची आखणी व Mव"थापन कसे के ले जावे /ाबाबतचे बारकाMाचे, तपशीलवार
िनयोजन सरसकट, ताठर धाटणीवर के <Vीकृ त पPतीने करणे थांबवायला हवे. अशा Mव"थापनाबाबत cामसभांचा,
मोह-ला सभांचा, cामपंचायतjचा, पंचायत सिम6यांचा, िज-हा प>रषदांचा, नगरपािलकांचा स-ला घेणे tकब\ना 73Mा
व 74Mा घटना दुU"6या नीट अंमलात आणून 6यांनाच %मुख भूिमका देणे हेच उिचत आहे. %6येक >ठकाणी "थािनक
प>रि"थतीचा िवचार कAन मगच अितशय, मKयम व कमी पातळीचे संवेदनशील प>रसर*ेB ठरवले जावे, व तेथील
िनबZध, उप[म ठरवले जावे.
आज लोकांना आपण अशा िनयोजनात सहभागी होऊ शकू , tकब\ना पुढाकार घेऊ शकू अशी क-पना
साहिजकच सुचत नाही. परं तु आHही पिRचम घाट प>रसर तST गटाया वतीने Sया cामसभांना आप-या सरह{ीत
संवेदनशील प>रसर*ेB असावे असे वटते, 6यांनी आपण न अशा *ेBाया Mव"थापनात काय काय के ले जावे, के ले जाऊ
नये हे सुचवावे असे आवाहन के ले. 6याला उ_म %ितसाद िमळू न अनेक cाम सभांनी आप-याकडू न चांग-या सूचना
पाठव-या. नमु<यादाखल तळकट cामसभा, तालुका दोडामाग, िज-हा (सधुदग
ु , /ांनी सुचिवले: “आमया प>रसरात
खाणjवर बंदी असावी. सव वाnांमKये वषभर वाहणारे ओढे आहेत, पण उ<हाbयात बागायतीला पा0याची टंचाई

जावी. "वसहाय बचत गटांया माKयमातून नसEया िवकिसत कराMात. तळकट अितशय िनसग रHय मुलूख आहे, येथे
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बांधावेत. जेथे भरपूर पाणी उपलmध नाही, तेथे वनशेती करता येईल. /ासाठी %िश*ण व चांगली मािहती पुरवली
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भासते. ते=हा नीट योजना आखून बांध व छोटी धरणे बांधावीत. तसेच /ा जलोतांवर सूम जलिव2ुत् %क-प

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
"थािनक लोकांया सहभागाने िनसगाधा>रत पयटन िवकिसत करावे. आHहाला व<य जीवंब{ल %ेम आहे, पण 6यांचा
उपVव कसा टाळला जाईल /ाची कळजीपूवक योजना आखावी.”
अथातच
् पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा आcह आहे कX: संपूण पिRचम घाट %देशात 73Mा व 74Mा
घटनेदU
ु "तीनुसार रचलेली जी िवके <Vीकृ त पंचायत राSय – नगरपािलका शासनMव"था अंमलात येत आहे, ती तातडीने
बळकट कAन, ितयात cाम सभा व मोह-ला सभांना िवशेष भूिमका देऊन िवकासाची व िनसग संर*णाची सव आखणी
पायाकडू न कळसाकडे अशा पPतीने कर0यात यावी.

6) वेगवेगया ेांसाठी मागदशक सूे
े
िविवध ह)त प
े ांचे िनयमन
आज वेगवेगळे िवकास काय[म, तसेच िनसग संर*णाचे काय[म एका साचेबंद आिण अनेक दृl~ा चुकXया
पPतीने राबवले जातात. 6यांचा %मुख उ{ेश सावजिनक मालम_ेचा आिण िनधीचा अपMय व अपहार व जोडीला
मूठभर स_ाधाEयांचा व धिनकांचा लाभ एवढाच असावा असे वाटते. मोwा मोwा देशी व िवदेशी उ2ोजकांची,
MापाEयांची आGथक गुंतवणूक सतत वाढवत राहणे एवढा एक कलमी काय[म हाती घेऊन सगळी राSय सरकारे व के <V
शासन झटताहेत असे िचB आहे. आता सवच आGथक गुंतवणूक नेहमीच देशाया, समाजाया, अथMव"थेया दृDीने
िहतकारक असेलच असे नाही. /ाचा साधक बाधक िवचार =हावयासच पािहजे, आिण मग तारतHय वापAन िनवडक
गुंतवणूक¯ना %ो6साहन ;दले पािहजे. हे तारतHय वापरताना पयावरणाची अ"वीकारणीय अशी मोठी हानी टाळली
पािहजे, आिण /ाकडे ल* वेधणे हे पयावरण मंBालयाचे कतM आहे. /ाच सद्हत
े ूने के <V पयावरण व वन मंBालयाने
पिRचम घाट प>रसर तST गटाची "थापना के ली होती. परं त,ु आHही अहवाल सादर करताच आमया िविवध
*ेBांबाबतया सूचना आGथक गुंतवणूकXया आड येतील असे कारण देत शासनाने हा अहवाल दडपून ठे वला. तो खुला

भारतही आGथक िवकासाची गती वाढव0याचा आटोकाट %य करत आहे. परं तु असा आGथक िवकास करताना पयावरण
आिण नैसGगक संसाधनांना आ6यंितक बाधा येऊ देणे अयोय आहे हेही मा<य झाले आहे. अथातच शात अशा आGथक
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“आज पयावरणाचे संवधन आिण Mव"थापन हे सवच रा1ांपढ
ु ील मह6वाचे आ=हान आहे. इतर रा1ां%माणेच
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के लाच पािहजे असा आदेश देताना के <Vीय मािहती आयुhांनी खालील >ट8पणी के ली:

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
िवकासाची कास धरणे आवRयक आहे. प>रसरात बेछूट ढवळाढवळ करत रािह-यास पृiवीतलावरील जीवनाला धोका
संभावतो आिण िनlकारण घाई के -यास पुढील िपांवर दुlप>रणाम होऊ शकतो /ाची आHहास पूण जाणीव आहे.
पिNम घाट भौगोिलक आिण प>रसरदृl~ा अ6यंत मह6वाचा प>रसर आहे हे आंतररा1ीय पातळीवर मा<य
झाले आहे. इथ-या अनेक जीवजाती भयc"त अस-यामुळे हा जैविविवधतेचा मह6वपूण ठे वा मानलेला आहे.
आGथक उलाढालjची गती पयावरणाब{लया जािणवेतून थोडीही कमी होणे हे अिनD आहे असे पयावरण व
वन मंBालय सुचवीत आहे. जर एखा2ा आGथक उलाढालीतून पयावरणाची अतोनात हानी होत असेल तर अशी
ढवळाढवळ थांबवणे, अथवा ती कमी हािनकारक री6या अमलात आणता येई"तोवर पुढे ढकलणे हेच योय आहे. असे
झा-यास एखादा %क-प पुरा कर0यास व 6यातून आGथक फायदा कAन घे0यास थोडा उशीर होईल एवढेच. नैसGगक
संसाधने तशीच िश-लक राहतील आिण आGथक फायदा आजया ऐवजी उ2ा होईल. पण भिवlयात आGथक फायदा
न`Xच होऊ शके ल. /ा संसाधनांचे शोषण तातडीने आजच कर0याची Sयांची इछा आहे 6यांचा कदािचत तोटा होईल.
परं तु /ातून रा1ाचा काहीही तोटा होणार नाही. उलट जर संभाM दुlप>रणामांचा कळजीपूवक िवचार न करता
आGथक उलाढाल चालू ;दली तर 6यामुळे कधीही भAन काढणे शय नाही असा पयावरणाचा िवKवंस होऊन मोलाची
संसाधने नD होतील.
पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा अहवाल जाहीर के -याने 6या अहवालातील मािहतीया आधारावर नाग>रक
आपली मते बनवून शकतील. अशा मतांना शासनाने ग>ठत के ले-या तST गटाने पुरिवले-या सुMवि"थत मािहतीचा
आधार असेल. लोकांचे पैसे खच कAन बनवले-या अहवालाचा असा वापर के -यास नाग>रकांयात सुजाणपणे चचा होऊ
शके ल. अशा पारदशकतेने वाग0यास पयावरण व वन मंBालय कचरते आहे, ते=हा ब\तांश िनणय kDाचार पोस0यासाठी
घेतले जात असावेत असा लोकांचा समज होऊन अिवास पसरे ल. लोकशाहीया आरोयाया दृDीने हे धोकादायक आहे
आिण लोकांचा असा अिवास दूर कर0यासाठी पारदशकतेने वागणे आवRयक आहे. /ातूनच लोकांचा शासनावरील
िवास वाढेल, नुकसान होईल तर ते के वळ kDाचार करणाEयांचे.”
हेही Kयानात यावे कX हा िनवाडा देणारे के <Vीय मािहती आयुh "वतः एक एंिजिनयर व यश"वी उ2ोजक

काय[म रे टले जात आहेत ती पPती खरीच ब\जन िहतकारक आहे tकवा कसे हे तावून सुलाखून पाह0यास पिRचम
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चचा” घडवून आणावी हाच पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा एकमेव उदेश आहे. ते=हा आज Sया पPतीने िवकास
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होते. ते=हा वेग वेगbया पैलच
ूं ी, िवकासाया पयायांची वरील िनवाnात Hहट-या%माणे “नाग>रकांयात सुजाणपणे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
घाटाया िनवािसयांना %वृ_ कर0याया दृDीने आHही काही सूBे सुचिवली आहेत; आHहीच शहाणे, ही "वीकारलीच
पािहजेत अशा दुराcहातून नाही.

)थािनक जनतेला अथाजन
 ा8या संधी
पिRचम घाटाया रिहवाशांया दृDीने 6यांना अथाजनाचे चांगले माग खुले होत राहणे हा िज=हाbयचा िवषय
आहे. बेरोजगारीची सम"या आज भारतात सवBच भेडसावत आहे. /ाबाबत एक सरसकट िवधान के ले जाते कX आGथक
गुंतवणूक झाली, काही ना काही %क-प आले, मग ते अितशय िवKवंसक का असोत, कX रोजगार िमळे ल. पण ही मांडणी
पूणपणे kामक आहे हे रोजगाराब{ल सवात िवसनीय मािहती न9दवणाEया नॅशनल सॅHपल स=हतन
ू ;दसून येत.े /ा
पाहणीया आकnांनुसार 1999-2004 या काळात सहा कोटी तीस ल* नवे रोजगार उपलmध झाले. तर 2004-09 या
काळात जरी पाच कोटी नवे रोजगार िनमाण §वावेत अशी अपे*ा होती, तरी %6य*ात के वळ दहा ल* नवे रोजगार
उपलmध झाले. /ा अलीकडया, आिण भरधाव आGथक िवकासाया कालावधीत रोजगार िनGमतीचे %माण इतके %चंड
घटले कसे असे कोडे पडते. /ाचे उ_र आज नMा तंBTानामुळे नMा नोकsया उपलmध हो0याएवजी जुने रोजगारही
संपुDात येऊ शकतात /ा वा"तवात सापडते. गोMाया खाणीत एके काळी शेकडो कामगार कु दळjनी खणत होते. आज
रा*सी अथ मू=हर हजारो मजुरांचे काम एका चालकाया मदतीने करतो. को~वधी Uपयांची गुंतवणूक कAन
स/ाVीया धारे वर Sया पवन चया उया राहताहेत, 6यांना सांभाळ0यासाठी हाताया बोटावर मोज0याइतकX
माणसे पुरतात. पु0याया बजाज कारखा<यात आज पूवfया ित8पट %माणात "कू टर बनव0यासाठी अधfच कामगार
फौज पुरेशी आहे. आता औ2ोिगक *ेBात काय*मता सतत वाढणे, मानवी ह"त*ेपाची गरज कमी कमी होत जाणे
अिनवाय आहे. संगणकXकरणािवUKद, "वंयचलनािवUKद चळवळी करणे हे फल%द नाही, कारण 6यातून भारतीय उ2म
जागितक "पधत कमकु वत पडतील. पंरतु /ाचा अथ आप-या िवकास %;[येत रोजगार िनGमतीकडे दुल* करावे असा
िनिNतच नाही. उलट आजया नMा युगात लोकांना काही तरी समाधानकारक काम िमळालेच पािहजे /ाकडे काळजी
पूवक ल* ;दलेच पािहजे. Hहणूनच पिRचम घाट प>रसर तST गटाने अYातYा आGथक िवकासाला खुला वाव ;दला कX

सुलाखून मगच "वीकारावीत tकवा नाकारावीत हे ही आHहाला मा<य आहे.
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िनमाण होतील, >टकू न राहतील ही जा"त cा/ भूिमका "वीकाAन मागदशक त6वे मांदली आहेत. अथात् ती तावून-
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रोजगार उपलmध होतील हे फसवे समीकरण मानलेले नाही. नैसGगक संसाधने >टकवूनच, 6यांचे संवधन कAनच रोजगार

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
डोbयाला झापडे लावून चालवले-या िवकास %;[येतून पुरेसे रोजगार िनमाण होत नाहीत, Hहणून तर cामीण
बेरोजगारीवर तोडगा Hहणून महा6मा गांधी cामीण रोजगार हमी योजना मोwा %माणावर राबवली जात आहे. पण
नेहमी%माणे मा बाप सरकारया कृ पाछBाखाली हा काय[म kDाचाराने ;कडला आहे व 6या रोजगारातून Sया पPतीने
नैसGगक संसाधनांचे संवधन =हायला हवे 6या दृDीने कु चकामी ठरतो आहे. /ाला काही आशादायक अपवाद आहेत, आिण
6यातला एक आहे पिNम घाट %देशात-याच धुळे िज-/ातील लामकानी गाव. /ा पज<यछायेत-या सातपुnाया
मुलखात-या आठ हजार व"तीया गावाचा हजार एकरांचा ड9गर आज सुजल, सुफल, स"यRयामल आहे. गेली आठ वष
इथ-या लोकांनी एकजुटीने, "वकDाने इथला िनसग, इथली जीवसृDी जोपासली आहे. /ाला सुUवात झाली एका
दुघटनेतून. २००० साली धुbयात वै2कXय Mवसाय करणाEया डॉटर धनंजय नेवाडकरांना मोwा अपघातामुळे
आप-या मूळगावी येऊन तीन मिह<याची सhXची िवCांती यायला लागली. 6यावेळी लोकांशी बोलता बोलता 6यांना
जाणवले कX /ा ड9गराया गैरMव"थेमुळे लोकांपुढे चाEयाया, आिण िवहरjचे पाणी आट0याया %चंड सम"या उया
आहेत. िज{ीने आपण /ायावर मात कA असे 6यांनी ठरवले. लोकांना जोडू न उया ड9गरावर कु Eहाडबंदी, चराईबंदी
अंमलात आणली. यासाठी संयुh वनMव"थापन योजनेचा सुMवि"थत वापर कAन घेतला. मग माiयापासून
पायiयापयZत पाणी अडवा, पाणी िजरवाची कामे सुA के ली. अशी कामे हे रोजगार हमीचे मुOय उ;{Dच आहे. 6या
कामांसाठी ब`ळ पैसाही उपलmध आहे. पण डॉटरसाहेबांना <यारा अनुभव आला. लोक कामावर आले आिण Hहणाले,
सही या, आता जातो. डॉटर Hहणाले, अहो हे चर खणायचे, /ा ताली बांधायाया, अशी सगळी कामे आहेत ना?
/ाचा रोजगार िमळणार आहे. ही नवी पPत लोकांया अंगवळणी पडायला जरा वेळ लागला, कारण 6यांचा नारा
होता: रोजगार हमी। काम कमी। अध आHही। आिण अध तुHही। ते अध पैसे पण खूप ;दरं गाईने यायचे. पण लोकांनी
शेवटी काम करायचे मानले. शासनानेही सगळा रोजगार चुकता के ला. अथात् वेळेवर पैसे िमळणे महाकम कठीण, ते=हा
डॉटरांनी "वतःया िखशातून रोजी रोटीची Mव"था के ली, व मग वळते कAन घेतले. अशा रीतीने संयh
ु
वनMव"थापनाचे, रोजगार हमीचे लोकांचे ह` नीट बजावले गेल,े आिण 6यातून आठ वषाZत लामकानीया ड9गराचा

डोळसपणे िवचार के ला पािहजे. /ा पुि"तके त इतरB वन िवभागाया अवकृ पाछBाखाली वन संप_ीची, व<य जीवंची
कशी ससेहोलपट चालू आहे /ाची उदाहरणे ;दली आहेतच. पण देशात काही >ठकाणी लोक अजूनही "वतः न जंगले
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/ा दृDीने िनसग संर*ण व िनसग संवधनातून अथाजन कर0याया वेगवेगbया संभावनांचा जा"त क-पकतेन,े
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कायापालट झाला.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
सांभाळत आहेत. /ातील एक उ_म उदाहरण उ_राखंडातील वन पंचायती. ;द-लीतील इि<डयन "टॅ>टि"टकल
इि<"ट~ूटया शाQTांनी /ांचा व आसपासया शासकXय अंमलाखालील राखीव जंगलांचा काळजीपूवक तौलिनक
अयास के ला. शासकXय खा6याया एक दशांश खचात वन पंचायतjनी राखीव जंगलां न चांग-या रीतीने वन संर*ण व
संवधनाचे काम के ले आहे असा 6यांचा "पD िनlकष आहे. िशवाय शासनाया जुलुम जबरद"तीतून असंतोष व (हसा
उपटतात ते वेगळे च. /ा संदभातली वीर8पन् /ा चंदन – ह_ी त"कराची कहाणी दुसरीकडे ;दली आहेच. तो Hहातारा
होऊन संपुDात आला, पण नंतर पिRचम घाटावरील अगुंब-े कु Vेमुखया प>रसरात आ;दवासी- cामीण जनतेतील िचडीचा
गैरफायदा उठवत न*लवा2ांनी िशरकाव कAन घेतला आहे. ते=हा आज सरकारी खा6यांवर जो पैशाचा %चंड अपMय
होतो तो रोखून ते पैसे जा"त िनसग पोषक व लोक क-याणकारी योजनांत गुंतव0याकडे वळले पािहजे.
Hहणून आपण आणखी क-पकतेने पिNम घाट प>रसरात िनसग संर*ण व संवधनातून रोजगार िनGमतीया
शयतांचा िवचार के ला पािहजे. /ा संदभात को"टा >रका व ऑ"ेिलयातील काही योजना िवचाराह आहेत. को"टा >रका
/ा मKय अमे>रके तील, पिNम घाटासारOयाच ड9गराळ, वनाछा;दत देशात छो~ा भूधारकांना जंगल राखून
ठे व0यासाठी नीट देखरे खीखाली िनसग संर*ण सेवा शु-क Hहणून वाGषक अनुदान ;दले जाते. रािगरी- (सधुदग
ु - गोवा
/ा पिNम घाटातील िज-/ांत अशा धतfची योजना िवशेष समपक व प>रणामकारक ठA शके ल. ऑ"ेिलयामधील दोन
योजना िवचाराह आहेत. एका योजने%माणे शेतकEयांना – म}ढपाळांना जिमनीतील सेि<Vय अंश वाढव0यासाठी सुयोय
मशागतीया पPती अवलंब0यासाठी उ_ेजन ;दले जाते, व अशा तEहेने शेत जिमनीचा पोत सुधार-यावर 6याची चाचणी
कAन उ_ेजनाथ वातावरण बदल करारनाHयानुसार काबन साठव0यासाठी जो िनधी आहे 6यातून मोबदलाही ;दला
जातो. पिRचम घाटावरील शेती – बागायतीसाठी ही योजना फार समपक आहे.
ऑ"ेिलयात एके का शेतकEयाकडे अथवा म}ढपाळाकडे खूप खाजगी जमीन असते व 6या जिमनीवर मोwा
संOयेने कांगाAंसारखे व<य %ाणी आढळतात. ते=हा हे %ाणी सांभाळ0यासाठी जमीन मालकांना मोबदला 2ावा अशी
दुसरी योजना आहे. पण हा मोबदला पारदशकतेने व पैशाचा सवािधक प>रणामकारक उपयोग होईल अशा रीतीने
ठरव0यासाठी जाहीर िनिवदा मागव0यात येतात. /ांचे "वAप मी पुढील पाच वष माया मालकXया जिमनीवर शंभर

र*ण हा िनधी /ा /ा जमीन मालकांना ;द-यास होईल असा सरळ िहशेब कAन वापरला जातो.
भारतातही एक नमुनेदार िनसग संर*ण सेवा शु-क योजना राबवणे फार शहाणपणाचे ठरे ल. जैविविवधता
Mव"थापन सिम6यांना आGथक Mवहार कर0याचे, संcहण शु-क आकार0याचे, अनुदाने "वीकार0याचे मह6वाचे अिधकार
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सगbया िनिवदा तपासून सरकारकडे /ा योजने अंतगत इतका िनधी उपलmध आहे, 6यातून सवात अिधक व<य जीवंचे
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कांगाA सांभाळ0याची हमी देतो, 6यासाठी मला इतया इतया मोबद-याची अपे*ा आहे असे दावे हे असते. अशा

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
िमळाले आहेत. 6यांचा िनसग संर*ण सेवा शु-काया Aपात cाम समाजांना उप]ाचे साधन उपलmध कAन दे0याया
योजना आखून एका नMा, %गितपर ;दशेने चांगला उपयोग कAन घेता येईल. जैविविवधता Mव"थापन सिम6यांना
"थािनक जैविविवधतेची मािहती “लोकांचे जैविविवधता न9दणी रिज"टर”या "वAपात दर वषf िनयिमतपणे संकिलत
कर0याची जबाबदारी दे0यात आलीच आहे. अथात् /ासाठी शाळा, महािव2ालये, िव2ापीठे व शाQीय संशोधन
सं"थांतील िवशेषTांची मदत िमळावयाची Mव"था करावी लागेल. अशा तST गटाया देखरे खीखाली वेगवेगळे cाम
समाज ;कती प>रणामकारक री6या िनसग संर*ण, जैविविवधतेचे संर*ण बजावत आहेत हे पडताळू न 6यांना योय तो
मोबदला %ो6साहनाथ देता येईल. आज व<य %ा0यांचा उपVव झा-यास नुकसान भरपाई दे0यची जी लेशदायक योजना
आहे ती र{ कAन वेग वेगbया गावांया आसमंतात कोणते उपVवकारक व<य जीव ;कती %माणात आहेत /ांचा
जैविविवधता न9दणी रिज"टरांYारे अंदाज बांधून 6या मािहतीया आधारे मोबदला ठरवून तो वाGषक अनुदानाया
Aपांत जैविविवधता Mव"थापन सिम6यांया अिधकृ त खा6यांत भरता येईल. मग cाम समाजाया पातळीवर कोण6या
MhX ;कती हानीला बळे पडत आहेत हे पडताळू न लोक ही र`म आपापसात वाटू न घेऊ शकतील अथवा सावजिनक
कामासाठी वापर0याचे ठरवतील.

सवा?गीण िवचार
रोजगार हा एक िज=हbयाचा िवषय आहे, पण जोडीला इतर अनेक *ेBांचाही उघnा डोbयांनी व सवाZगीण
दृDीने िवचार करणे Cेय"कर आहे. उदाहरणाथ, रासायिनक खते व कXटक नाशके , सुधा>रत िबयाणी, धरणांचे पाणी
/ातूनच शेतीची %गती होते, शेतकरी सुखी होतो असा %चार अथक चालू असतो. मग हे िनदान चाळीस वष अखंड
राबवले जात असताना आज शेतकरी दुःि"थतीत का आहे? एवा %माणावर आ6मह6या का होताहेत? /ा मागे सव
कृ िष िवकास हा के वळ रासायिनक खत, कXटकनाशके व िबयाणी /ांया उ6पादकांचा व धरणे – कालवे /ांया
ठे केदारांचा फायदा डोbयासमोत ठे वून राबवला जातो हे आहे. ते=हा सेि<Vय शेतीसारOया पयायांचा िवचार कर0यास
लोकांना %वृ_ करणे न`Xच Cेय"कर आहे. आज ऊजची मोठी चणचण आहे तरीही िवजेचा %चंड अपMय करणाEया

जल(सचन योजना अगदी अcा/ असूनही ढक-या जात आहेत /ाचा खूप सबळ पुरावा आता पुढे येतोच आहे. ते=हा सारे
सारसार िवचार<तीच "वीकारणे Cेय"कर हे उघड आहे.
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कोळशावर वीज उ6पादन करणारे %क-प बांध0याजागी वीज गळती थांबव0यावर भर ;दला जाणे योयच आहे. अनेक
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इमारती बांध-या जात आहेत. ते=हा ह>रत इमारती काय असू शकतील /ाची चचा करणे आवRयक आहे. नुसते नव-नवे

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
/ाया जोडीलाच िवकास %;[येचाच एक आवRयक भाग Hहणून जैविविवधतेची जोपासना करत रािहले
पािहजे. उदाहरणाथ, पिNम ;कनारपvीवर शेकडो न2ा घाटमाiयावAन सागराकडे धावतात. ठरवू या, कX /ात-या
दहा टयांवर िबलकु ल धरणे बांधणार नाही, %दूषक उ2ोगांना, वाळू उपसायला परवानगी देणार नाही. तीरांवरया
नैसGगक झाडीचे पुनUSजीवन कA. घाटमाiयावरया व कोकणकnावरया जंगलांची अखंडता >टकव0याचे, तुटली
असेल तर पु<हा जोड0याचे आटोकाट %य कA. आज /ा भागात जागोजाग जंगले तोडताहेत, खाणी खणताहेत, बंगले
उठताहेत. हे होताना "थािनक सामा<यांया हाती फारसे काहीच लागत नाही. पण मनात आणले तर सारे ह"त*ेप
िनसगाया कलाने, लोकांया साथीने करता येतील. 6यासाठी झटायलेच हवे.
अशा तEहेया %गितपथाकडे बोट दाखवणाEया िवचार मंथनास चालना देणे हेच पिRचम घाट प>रसर तST
गटाचे उ;{D आहे. /ा िवचार मंथनाला आधार Hहणून आHही सव *ेBांबाबतया िविवध पयायांचा अयास के ला.
6यासाठी अनेक >ठकाणांना %6य* भेटी ;द-या, जागो-जागी खुली चचासBे आयोिजत के ली. खाण मालक व Mव"थापक,
उ2ोगपित, िश*क, बागायतदार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मछीमार अशा िविवध Mावसाियकांचा, आिण सव
संबंिधत िवषयांतील तTांचा स-ला घेतला. के <Vीय वन व पयावरण मंBी, गोMाचे ते=हाचे व माजी मुOय मंBी, के रळ
राSयातील कृ िष व वन मंBी, कनाटकातील मंBी दजाचे आयुh, सव राSयांतील आमदार व खासदार, िज-हा प>रषदा,
तालुक पंचायती व cाम पंचायती सद"य /ांयाशी चचा के ली. सव राSयांया तसेच के <Vीय शासनातील वेगवेगbया
शासकXय अिधकाEयांचे अनुभव व अिभ%ाय समजावून घेतले. वेगवेगbया पातळीया संवेदनशील प>रसर *ेBांत काय
िनयम असावेत /ाबाबत तST गटाकडे अनेक सूचना आ-या. /ा शासनाबरोबरया चचतून, िवशेषTांबरोबरया
िवचारमंथनांतून तसेच लोकसंघटना व cामसमाजांयाकडू न आले-या %"तावांतून िवकिसत झा-या.

रािगरी -

(सधुदग
ु ातील अनेक गावांनी संवेदनशील प>रसर *ेBांचे Mव"थापन कसे करावे /ाया योजनांचा आराखडा सादर के ला
आहे. तसेच कनाटकातील कोडगू िज-/ातील पयावरणवादी सं"थांनी आपला सव िज-हा संवेदनशील प>रसर*ेB Hहणून
जाहीर करावा अशी मागणी के ली आहे, व 6याबरोबर िज-हािनहाय काय Mव"थापन %णाली जारी करावी /ायाही

सादर के ला आहे. /ात जिमनीचा वापर, मानवी व"6यांचे Mव"थापन, पाणी, शेती, पशुपालन, म6"यो6पादन, सरकारी
व खाजगी जिमनीवरील वनMव"थापन, जैविविवधतेचे संवधन, लोह- मगेनीज – बॉसाइट खाणी, खडी व वाळू खाणी,
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अशा सव सूचनांचे संकलन कAन तST गटाने िविवध *ेBांसाठी काय Mव"थापन =हावे /ाचा एक आराखडा
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तपशीलवार सूचना ;द-या आहेत.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
%दूषक उ2म, %दूषण िवरिहत उ2म, कोळसा, पाणी व वाEयावर आध>रत ऊजा, वाहतूक, पयटन, िश*ण, िवTान व
तंBTान आिण मािहतीचे %बंधन /ा सव *ेBांचा िवचार के ला आहे. वारं वार खुलासा के -या%माणे पिRचम घाट प>रसर
तST गटाचा अहवाल काही अंितम नाही, आHही वेगवेगbया *ेBांसाठी मांडलेली मागदशक सूBे तंतोतंत "वीकारावी
असा कोणताच दुराcह नाही. आमची व"तुिनd, तक शुP व िवTानािधिdत मांडणी ही एका लोकािभमुख िनणय %;[येला
गती दे0यासाठी के ले-या %ाथिमक सूचना इतकXच मानावी. हा अहवाल िवचाराथ मराठी व इतर %ादेिशक भाषांतून
लोकांपुढे ठे वला जावा. संपूण पिNम घाट %देशातील cामसभांतून – मोह-लासभांतून /ा अहवालावर बारकाईने चचा
=हावी, व 6या सूचनांया आधारे मगच लोकशाही पPतीने अंितम िनणय घेतले जावेत.
दर वषf एक इं ;दरा गांधी पयावरण जागृती मोहीम राबव0यात येते. ती खरी अथपूण =हायची असेल तर
पिRचम घाट प>रसरात ितला आधार Hहणून पिRचम घाट प>रसर तST गटाचा अहवाल व तST गटाया िवनंतीवAन
डॉ. जय सामंत व 6यांया देवराई सं"थेतील सहकाEयांनी तसेच डॉ. शिमता व 6यांया भारती िव2ापीठातील इि<"ट~ूट
फ़ॉर ए<वयानमे<टल एSयुकेशन व >रसच /ा सं"थेतील सहकाEयांनी महारा1ातील पिNम घाटावरील जैविविवधतेची
स2ःि"थती, 6यात होत असलेले बदल व िनरिनराळे धोके /ांब{ल ;दलेले तपशीलवार अहवाल हे आधार यावेत. /ा
तीनही अहवालांतील मािहती सुबोध मराठीत उपलmध कAन 2ावी, व संपूण पिNम घाट टापूत एक मोठी पयावरण
जागृती मोहीम राबवावी. /ा मोिहमेत गावा- गावांत व शहरांतील मोह--या – मोह--यांत cाम सभा व वॉड सभा
भरवाMात, तसेच सव शै*िणक सं"थांत िव2ाiयाZसोबत चचा घडवून आणाMात. /ा िवचार मंथनात खालील %¢
िनःसंकोच, सडेतोडपणे िवचारले जावेत:
(१) पिNम घाट प>रसर तST गटाया अहवालात सुचव-या%माणे तुमचा टापू अितशय, tकवा मKयम tकवा
कमी संवेदनशील Hहणून गणला जावा का? अशा टापूया सीमा काय ठरवाMा?

तुमया टापूत

आGथक दृl~ा Bासदायक, तो~ाचे – tकवा लाभदायक, आनंदवधक ठरतील? सुचिवले-या काही
िनबZधांमुळे "थािनक समाजातील, सामा<य कु टुंबांतील Mh¯या रोजगाराया संKया, उ6प]ाचे ोत
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(२) कोणते िनबZध, तसेच कोणते %ो6साहना6मक काय[म "थािनक समाजातील, सामान्य कु टुंबांतील Mh¯ना
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वेगवेगbया *ेBांत काय िनबZध, तसेच काय %ो6साहना6मक काय[म हाती घेणे उिचत ठरे ल?

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
आटतील का? /ातून शासकXय यंBणेचा जाच वाढू न दैनं;दन गरजा भागवताना अडचणी येतील का?
/ाचा फायदा घेऊन शासकXय अिधकारी आणखीच लाच उकळू लागतील का?
(३) का हे िनबZध, तसेच %ो6साहना6मक काय[म के वळ बा/ समाजातील धनदांडयांया िहतसंबंधांया आड
येतील? असे हो0यास "थािनक नाग>रकांचा िवरोध आहे काय?
(४) /ा िनबZध, तसेच %ो6साहना6मक काय[मांतून िनसगाचा ठे वा जतन करायला हातभार लागेल का? जीव
जाती पूण नामशेष होणार नाहीत अशी काळजी घेतली जाईल का? िविवध तEहेया अिधवासांचे काही ना
काही नमुने िश-लक राहत आहेत अशी काळजी घेतली जाईल का? जीवसृDीचे जाळे पूण िछ] िविछ]
होत नाही, काही ना काही दुवे >टकू न राहताहेत अशी काळजी घेतली जाईल का?
लोकांनी हे सारे तावून – सुलाखून बघावे. /ांया उ_राया आधारे काय "वीकाराह, "वागताह आहे हे
लोकांनीच ठरवावे. मग शासनाने पिRचम घाटाया /ा िनसगसमृP व %गितशील %देशात खEया- खुEया लोकशाहीची
कास धAन, सचोटीने लोकांने जे हवे तेच जिमनीवर उतरवावे. ही सव चौकट भारतीय घटनेशी, आप-या लोकशाहीशी,
तसेच आज अंमलात येणे अ6यावRयक आहे अशा वेगवेगbया काय2ांशी, अिधकृ त योजनांशी पूणपणे सुसंगत आहे. तरीही
/ा सूचना [ाि<तकारक वाटतील. /ाचे एकच कारण आहे: आपले जवळ जवळ सव पयावरण पोषक व लोकािभमुख
कायदे जाणून बुजून खी कAन टाकलेले आहेत. हे बदललेच पािहजे.
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

संपण
ूण पिCम घाट

जनुक-य तंAFानाने िवकिसत िपके वापरGयात
वापरGयात येऊ नयेत.
दुकाने, Hावसाियक ठकाणे आिण पयटन Jथळांवरील LलाJटीक िपशHांचा वापर कालबMर(या
का Mर(या
पुणप
 णे बंद करGयात यावा. (कमाल ३ वषO)

जिमनीचा वापर
अितशय संवद
े नशील
म,यम संवद
े नशील
कमी संवद
े नशील
सव वसाहती आिण िवकिसत
िवकिसत बांधकामाQया परसराम,ये काही भाग सव SकारQया मानवी हJत@ेपाा-
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पासून अबािधत असावा. उदा. पाGयाचे Sवाह,
Sवाह पाणवठे , िविश अिधवास,
अिधवास िवशेष भौगोिलक रचना,
रचना
समृM जैविविवधता ठकाणे आिण देवराया,
राया इ.
जागेचा िवकास करGयासंबध
ं ी काही मुलभूत िनयमावली असावी. याम,ये जमीनीQया वरQया थराचे
संर@ण,
ं ी असणारी Sमाणके
@ण वृ@संगोपन आदी. बाबXचा समावेश असावा. हरत इमारतीसंबध
(GRIHA)) Zकवा त(सम संकेत यासाठी ठरवावेत.
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िवषय / @ेA
जिमनीचा वापर

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
वन जिमनीचे वनेतर Zकवा
शेतीचे शेतीी-इतर उपयोगासाठी
<पांतर करGयात येऊ नये.
अपवाद शेतीचे <पांतर वनांसाठी
Zकवा वृ@ लागवडीसाठी आिण
Jथािनक नागरकांQया वाढ(या
लोकसं]येQया गरजांसाठी
स,या

अिJत(वात

वन जिमनीचे वनेतर Zकवा
शेतीचे शेतीी-इतर उपयोगासाठी
<पांतर करGयात येऊ नये.
अपवाद शेतीचे <पांतर वनांसाठी
Zकवा वृ@ लागवडीसाठी आिण
Jथािनक नागरकांQया वाढ(या
लोकसं]येQया गरजांसाठी

असलेया स,या

अिJत(वात

पयावरणीय आिण सामािजक
परणामांचा अgयास क<न
शेतजिमनीचा
इतर
उपयोगासाठी वापर करGयास
हरकत नसावी.

असलेया

बांधकामांनी (हॉटे_्, रे सॉट_,् बांधकामांनी (हॉटे_्, रे सॉट_,्
इ.) यांनी पयावरण मंAालय
आिण पिCम घाट उaािधकार
सिमतीने ठरिवलेया पयटन
धोरणांची पुतत
 ा करावी.

इ.) यांनी पयावरण मंAालय
आिण पिCम घाट उaािधकार
सिमतीने ठरिवलेया पयटन
धोरणांची पुतत
 ा करावी.

रJते आिण पायाभुत सोईसोई-सुिवधा
असे Sकप सु3 करGयापुवb
(यांचा पयावरणीय परणाम
अहवाल
Jथािनक
Jवरा#य
संJथानी सादर करावा. तसेच

रJते आिण पायाभुत सोईसोई-सुिवधा
असे Sकप सु3 करGयापुवb
(यांचा पयावरणीय परणाम
अहवाल
Jथािनक
Jवराज्
संJथानी सादर करावा. तसेच

Sकपाची पयावरणीय Zकमत,
Zकमत
(याचे फायदे तोटे आिण
Jथािनकांसाठीची उपयुdता या
बाबी िवचारात eयाHात.

Sकपाची पयावरणीय Zकमत,
Zकमत
(याचे फायदे तोटे आिण
Jथािनकांसाठीची उपयुdता या
बाबी िवचारात eयाHात.

हरत इमारती
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

हरत
इमारती
आिण
बांधकामांम,ये
हरत सािह(याचा
वापर

Jटील, िसमhट
पयावरण उaािधकार सिमतीने बांधकामािवषयी िनयमावली बनवावी. या िनयमावलीत Jटील
आिण रे तीचा कमीत रन,
कमीत-कमी वापर,
वापर जलपुनभ
रन अपारं पारक ऊजा आिण कचiयाचे HवJथापन या
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बनिवGयासाठी
साठी JथािनकांQया
बाबXचा समावेश असावा. ही िनयमावली Jथािनक परिJथतीला अनुकूल बनिवGया
मदतीने (याला अंितम Jव3प िमळावे.

कचरा
िवषय / @ेA

अितशय संवद
े नशील

म,यम संवद
े नशील

कमी संवद
े नशील

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
कचiयावरील
S)-या

Jथािनक Sशासनाने Sदेशात िनमाण होणाiया घातक,
 ापर@म कचiयाची
घातक िवषारी,
िवषारी वैj*कय आिण पुनव
िवहेवाट लावGयाची
लावGयाची HवJथा िनमाण करावी.
घातक Zकवा िवषारी कचiयाची घातक Zकवा िवषारी कचiयाची कचiयाचा
पुनव
 ापर
Zकवा
S*)या करGयात येऊ नये.
S*)या करGयात येऊ नये.
S)-या करणारे उjोग Sदूषण
िनयामक
मंडळाQया
िनयमानुसार बनिवGयात यावेत.
पिCम घाटाबाहे
घाटाबाहेरील ठकाणी
ESZ1

आिण

२

मधील

कचiयाची िवहेवाट लावावी.

सांडपाणी
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

मैलापाणी
HवJथापन

मैलापाणी HवJथा S(येक वJती आिण वसाहतीसाठी सd-चे असावे तथािप यासाठी यो:य तंA वJतीQया
आकारानुसार JवतंA असावे
 ापर,
 रन आिण Jथािनक गरजेनस
ु ार ऊजा
असावे. शय ितथे पुनव
ापर भुजल पुनभ
बनिवGयास परवनगी असावी.

पाणी
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

पाणी

Jथािनक Jवरा#य संJथांQया पातळीवर पाGयाQया kोतांचे िवकh ीत HवJथापन 'हावे.
अितउं चावरील पाणवठे
पाणवठे आिण दलदली खोiयांचे संर@ण 'हावे.
पाटबंधारे आिण जलिवjुत SकपांQया पानलोट @ेAावर S)-या क3न अशा Sकपांचे आयुlय
वाढिवGयाचे Sय
'हावेत.
S
JथािनकांQया मदतीने नदी *कनाiयाचे शाkीय HवJथापन क3न नदी Sवाह आिण पाGयाची गुणवmा
वाढिवGयासाठी Sय; 'हावेत.
जलसंधारण आिण पािण वाचवणाiया तंAFानाQया वापर वाढिवणे तसेच यासाठी जनSबोधन करणे.
पिCम घाटातील वेगवेगnया खोiयांचे पाणी एकमेकांम,ये वळिवGयात येऊ नये.

शेती
कमी संवद
े नशील

शेती सेि/ य शेतीस Sो(साहन jावे, 30% पे@ा जाJत तीp उतारावर हंगामी िपकांQया जागी फळबागा,
फळबागा वृ@शेती
अशा नांगरट टाळणाiया िपकांस Sो(साहन jावे, जिमनीत कबसq
ं ह वाढवGयासाठी शेतकiयांस अनुदान jावे,
िपकांचे पारं परक वाण लागवडीत राखGयासाठी खास Sो(साहन jावे, नेटया पMतीने शेती करत रसायनांचा
वापर कमी करGयास Sो(साहन jावे, जी एम् िपकांवर बंदी आणावी
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म,यम संवद
े नशील
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अितशय संवद
े नशील

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
पाच वषाrQया कालावधीत सव
रासायिनक क-टकक-टक- व तणतणनाशकांचा उपयोग )मेण थांबवावा
खास Sो(साहन देऊन पाच वषाrQया
कालावधीत
सव
रासायिनक
रासायिनक
खतांचा उपयोग )मेण थांबवावा

आठ वषाrQया कालावधीत सव
रासायिनक क-टकक-टक- व तणतणनाशकांचा उपयोग )मेण थांबवावा
खास Sो(साहन देऊन आठ वषाrQया
कालावधीत
सव
रासायिनक
खतांचा उपयोग )मेण थांबवावा

दहा वषाrQया कालावधीत सव
रासायिनक क-टकक-टक- व तणतणनाशकांचा
चा उपयोग )मेण थांबवावा
खास Sो(साहन देऊन दहा वषाrQया
कालावधीत
सव
रासायिनक
खतांचा उपयोग )मेण थांबवावा

पशुपालन
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

पशूपालन

Jथािनक पाळीव पशूQं या (देशी) वाणाQया संवधनासाठी आकषक Sो(साहनपर अनुदान (संवधन सेवा
िनधी) िमळािवत.
रासायिनक खतांना *दले जाणारे अनुदान पशूपालन,
ालन बायोगॅस Sणाली आिण सh ीय खत िनtमतीकडे
वळिवGयात यािवत.
सामािजक गायरान आिण सामिजक वने रािखव तसेच संरि@त वनांQया हuीबाहेर िवकिसत करािवत.
दुlकाळी परिJथतीचा सामना समथ
समथपणे करणाiया वाण पाळGयासाठी Sो(साहन jावे.
नगदी िपकांQया शेतात तसेच रJ(याQया कडेने तणनाशकांचा वापर करGयास सd मनाई असावी. तण
समजली जाणाiया बतेक वनJपती पशुखाjासाठी यो:य आहेत.
चहाQया मnयांमधील अितरd जागा पशूपालन आिण सh* य खतांQया िनtमतीसाठी वापरली जावीत.
िह खते चहाQया िपकासाठी वापरता येतील.

मयोपादन
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

म(Jयशेती

मासेमारीसाठी JफोटकांQया वापरावर पुणप
 णे बंदी असावी. सव जलाशयांवर माशांना चढणी साठी
िशnा (Fish Ladder)) बनिवGयात यावेत.
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Jथािनक माशांQया जातXQया संवधनासाठी जैविविवधता सिमती आणी कोळीबांधव सहकारी
संJथांमाफ त Sो(साहनपर मदत (संवधन सेवा िनधी) देGयात यावी. जैविविवधता सिमतीमाफ त पाळीव
माशांQया Hवसायावर िनयंAण ठे वGयात यावे.

सरकारी वनजिमनी
िवषय / @ेA

अितशय संवद
े नशील

म,यम संवद
े नशील

कमी संवद
े नशील

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
वनीकरण
: वनहv कायjाQया अंमलबजावनीसाठी सव समाजाचे वन हv Jथािपत करGयाQया दृ ीने पावले
सरकारी जिमनी
उचलािवत. सव सामुदाियक वन HवJथापन सिम(या रu क3न वन हv सिम(या Jथापन कराHात.
िनलिगरी
सार]या
िवदेशी िनलिगरी
सार]या
िवदेशी िनलिगरी
सार]या
िवदेशी
वृ@ांची एकिपक- लागवड क< वृ@ांची एकिपक- लागवड क< वृ@ांची एकिपक- लागवड क<
नये.
नये.
Jथािनक
SजातीQया नये.
Jथािनक
SजातीQया
रासायिनक *कटकनाशके आिण वृ@ांQया
लागवडीसाठी वृ@ांQया
लागवडीसाठी
तणनाशकांवर पुण बंदी.
Sो(साहन jावे
Sो(साहन jावे.
jावे.
रासायिनक *कटकनाशके आिण रासायिनक *कटकनाशके आिण
कालबMर(या तणनाशकांचे
कालबMर(या
वनौषधX गोळा करGयावर कडक तणनाशकांचे
उaाटन.
उaाटन .
धोरणे असािवत.
वनौषधX गोळा करGयावर कडक वनौषधX गोळा करGयावर कडक
धोरणे असािवत.
धोरणे असािवत.

खाजगी वनजिमनी
िवषय / @ेA
अितशय संवद
े नशील
म,यम संवद
े नशील
कमी संवद
े नशील
वनीकरण
tगक
क
: सव लघू भूधारकांचे तसेच पारं पारक खाजगी वहीवाटेचे वन हv ओळखून (यांQया जगेवर नैसtग
खाजगी जिमनी
झाडोरा राखGयासाठी ’सं
संवधन सेवा िनधी’
िनधी देGयात यावेत. तसेच लघू भूधारकांQया तीp उताराQया
जिमनXवर वाtषक िपकांऐवजी दीघायू िपके (वृ@ शेती) करGयासाठी Sो(साहन jावे. नैसtगक झाडोiयाचे
र@ण करणाiया लघू भु धरकांना कराम,ये सुट अथवा भाडेकरार वाढवून ’सं
संवधन सेवा िनधी’
िनधी देGयात

रासायिनक *कटकनाशके आिण उ(खनन
उjोगांवर
तणनाशकांचे यावर पुण बंदी.
िनयंAण असावे.
वनौषधX गोळा करGयावर कडक
धोरणे असािवत. Sदेशिन{
वनJपतXची लागवड 'हावी.

िनलिगरी सार]या िवदेशी
वृ@ांची एकिपक- लागवड क<
नये .सj
.सj िJथतीतील िवदेशी
वृ@ांQया जागी Jथािनक
SजातीQया वृ@ांची लागवड
करावी .पु
.पुवb गवत असणाiया
Sदेसात वृ@ लागवड न करता
गवत वाढGयास संधी jावी.
jावी.

कडक उ(खनन
उjोगांवर
िनयंAण असावे.

वनौषधX गोळा करGयावर कडक
धोरणे असािवत .Sदे
.Sदेशिन{
वनJपतXची लागवड 'हावी .

कडक

वनौषधX गोळा करGयावर कडक
धोरणे असािवत .Sदे
.Sदेशिन{
वनJपतXची लागवड 'हावी .
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िनलिगरी सार]या िवदेशी
वृ@ांची एकिपक- लागवड क<
नये .सj
.सj िJथतीतील िवदेशी
वृ@ांQया जागी Jथािनक
SजातीQया वृ@ांची लागवड
लागवड
करावी .पु
.पुवb गवत असणाiया
Sदेसात वृ@ लागवड न करता
गवत वाढGयास संधी jावी.
jावी.

रासायिनक *कटकनाशके आिण रासायिनक *कटकनाशके आिण
तणनाशकांचे
कालबMर(या तणनाशकांचे
कालबMर(या
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यावा.
िनलिगरी
सार]या
िवदेशी
वृ@ांची एकिपक- लागवड क<
नये. सj िJथतीतील िवदेशी
वृ@ांQया
जागी
Jथािनक
SजातीQया वृ@ांची
लागवड
करावी. पुवb गवत असणाiया
Sदेसात वृ@ लागवड न करता
गवत वाढGयास संधी jावी.

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
उaाटन.
उaाटन.

उaाटन.

जैविविवधता
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

जैविविवधता

देवराया,
राया खाजगी जिमनीवरील िजिवधा घटक,
घटक जैविविवधता
िविवधता HवJथापन सिमतीQया अख(यारतील
जिमन,
जिमन संयd
ु वन HवJथापन अख(यारतील जिमन आिण सामािजक वनांQया संर@णासाठी ’सं
संवधन
सेवा िनधी’
िनधी उपल%ध क<न देGय़ात यावा.
व/यजXवामुळे होणाiया नुकसान भरपाईसाठी जैविविवधता HवJथापन सिमतीला िनधी उपल%ध क3न
देGयात
यात यावा.

खाणी

अितशय संवद
े नशील
खिनजांQया
खाणी

म,यम
े नशील
कमी संवद
संवद
े नशील
खाणXना नवे परवानगे खाणXना नवे के वळ समतल भागांत उपल%ध नसलेया दुtमळ
देऊ नयेत
परवानगे देऊ खिनजांसाठी नवे परवाने jावे, सव खाणकाम सd
जेथे खाणकाम चालू आहे नयेत
िनयमांखाली व समुदायाQया देखरे खीखाली असावे,
ते
पाच
वषाrQया
वनिनवासी हv कायjाSमाणे लोकांQया नीट मािहतीपूवक
कालावधीत
2016
िमळवलेया पूवप
 रवानगीनेच खाणकाम चालावे
सालपयrत
)मेण
थांबवावे
वावे

दगड / वाळू
म,यम संवद
े नशील
नशील
कठोर
िनयमावली
आिण
सामािजक अवलोकन परवाने
नुतनीकरनासाठी
िवचारात
eयावेत.

कमी संवद
े नशील
स,या अिJत(वात असलेया
खाणXवर कडक िनयंAण असावे.
Jथािनक आदीवासXQया हv
डावलले जाऊ नयेत.
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अितशय संवद
े नशील
िजथे दगड आिण वाळू उपसा
चालतो
अशा
खाणXवर
पायावरणीय आिण सामािजक
परणामासाठी िनयंAण असावे.
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िवषय / @ेA
उ(खनन
(दगड
खाणी) आिण वाळू
उपसा

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
निवन खाणXना परवानगी देऊ
नयेत.

दूषक उम
िवषय / @ेA
Sदूषण
करणारे
कारखाने (लाल /
के सरी )

अितशय संवद
े नशील
लाल Zकवा के सरी SकारQया
कोण(याही निवन कारखा/यां
कारखा/यांना
परवानगी देऊ नये.

म,यम संवद
े नशील
लाल Zकवा के सरी SकारQया
कोण(याही निवन कारखा/यांना
परवानगी देऊ नये.

स,या अिJत(वात असलेया
कारखाGयांनी २०१६ पयrत
(यांचे Sदूषण शु/य करावे.
Sदूषण
िनयंAणासाठी
िनयमावली आिण सामािजक
अवलोकन 'हावे.

स,या अिJत(वात
अिJत(वात असलेया
कारखाGयांनी २०१६ पयrत
(यांचे Sदूषण शु/य करावे.
Sदूषण
िनयंAणासाठी
िनयमावली आिण सामािजक
अवलोकन 'हावे.

कमी संवद
े नशील
Sदूषण
िनयंAणासाठी
िनयमावली आिण सामािजक
अवलोकनाQया आधारे निवन
कारखा/यांना परवानगी jावी.

अदूषक उम

िवषय / @ेA
ऊजा

म,यम संवद
े नशील
हरत आिण िनल SकारQया
उjोगांचा
Sसार
करावा.
सामािजक अवलोकनानंतर यो:य
िनयमांQया
आधारे
अशा
कारखा/यांना परवानगी देGयात
Jथािनक जैिवक साधनसंपmीचा यावी.
वापर करणाiया उjोगांना
Sो(साहन jावे. या कारखाGयांचे Jथािनक जैिवक साधनसंपmीचा
िनयिमत सामािजक अवलोकन वापर करणाiया उjोगांना
'हावे.
Sो(साहन jावे. या कारखाGयांचे
िनयिमत सामािजक
सामािजक अवलोकन
'हावे.

कमी संवद
े नशील
हरत आिण िनल SकारQया
उjोगांचा
Sसार
करावा.
सामािजक अवलोकनानंतर यो:य
िनयमांQया
आधारे
अशा
कारखा/यांना परवानगी देGयात
यावी.
Jथािनक जैिवक साधनसंपmीचा
वापर करणाiया उjोगांना
Sो(साहन jावे. या कारखाGयांचे
िनयिमत सामािजक अवलोकन
'हावे.
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ऊजा

अितशय संवद
े नशील
सामािजक अवलोकनानंतर यो:य
िनयमांQया
आधारे
अशा
कारखा/यांना परवानगी देGयात
यावी.

अितशय संवद
े नशील
म,यम संवद
े नशील
कमी संवद
े नशील
ऊजOQया पयावरणीय ZकमतीQया उपभो(या qाहकाला जािणव क<न देGयासाठी Sय; 'हावेत.
qाहकांनी चैनीQया गो Xसाठी कमीकमी-कमी ऊजा वापरGयासाठी Sय; 'हावे
'हावेत.
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िवषय / @ेA
अSदूिषत कारखाने
(हरत आिण िनल
)
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ऊजOQया मागणीचे HवJथापन 'हावे. सव @ेAात काय@मता वाढिवGयासाठी Sय; 'हावेत.
ऊजOQया दृ ीने ’आधू
आधूिनक’
नक गो Xचा Sचार आिण Sसार करावा. उदा. ऊजOची आधूिनक साधने, आधुिनक
उपकरणे, आधुिनक बांधकाम तंAFान,
Fान इ.
िवकh ीत ऊजा साधने आिण सौर ऊजOचा Sचार आिण Sसार 'हावा.
Jथािनक
ऊजOची
गरज Jथािनक
नागरकांQया,
या
भागिवGय़ासाठी
वाह(या आदीवासXQया तसेच Jथािनक
पाGय़ावर ३ मी उं चीपयrतQया Jवरा#य संJथांQया गरजांसाठी
Sकपांना
हरकत
नसावी. छोटे
बंधारे
बांधGयासाठी
धGयासाठी
तथािप
अशा
Sकपांनी परवानगी असावी.
qामसभा,
qामसभा पयावरण मंAालय,
ालय

पिCम घाट उaािधकार सिमती,
सिमती १५
१५मी.
मी. पे@ा उं च धरण आिण
िनयमाSमाणॆ औिlणक
ऊजा
Sकपांना
इ(यादXकडू न
परवाने िमळवावेत.
परवानगी नाही.
कोण(याही
Sकपासाठी १०
१०--२५MW
(उंउं ची
२५
जंगलतोड आिण नदी पाA
१०मी.पयr
१०मी.पयrत) Qया जलिवjुत
वळिवGयास परवानगी देऊ नये.
Sकपांना परवानगी असावी.
Sाथिमक
आिण
'दीतीयक
सव
SकारQया
Sकपांचे
ओ~ाQया Sवाहावर कोण(याही
पयावरणीय दृlा सखोल
Sकपांना मंजरू ी देऊ नये.
अवलोकन होऊन उaािधकार
Jथािनक गरजांसाठी लघू, सुम
सिमतीची परवानगी लागे
लागेल.
अिण अितसुम ऊजा Sकप
बनिवGयात
येऊन
(याचा
वाह(या पाGयावरील जलिवjुत
ऊजOQया
Qया मु]य वाहीनीवरील
Sकपाचा पयावरणावरणावर
दबाव कमी करGयासाठी वापर
होणाiया परणामांचा िवचार
'हावा.
क3न अशा Sकपांना परवानगी
jावी.
१०MW
पे@ा कमी @मतेQया
१०

िवjमान ऊजा Sकप कठोर
िनयमावली आिण सामािजक
अवलोकनाQया
आधारे
चालवGयात यावेत.
निवन औिlणक Sपाचे Sदूषण
शु/य असावे
दीघकालीन
पयावरणीय
परणामांचा िवचार क3न वायू
ऊजा Sकपांना मंजरू ी jावी.
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स,या अिJत(वात असलेया
दीघकालीन
पयावरणीय
धरणांतील पाणी नदी SवाहाQया
परणामांचा िवचार क3न वायू
*दशेला राहणाiया लोकांQया
ऊजा Sकपांना मंजरू ी jावी.
गरजांनस
ु ार वापरGयात यावे.
सव िवjमान औिlणक ऊजा
Sकपांनी (यांचे Sदूषण शु/य
करावे.
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लघू ऊजा Sकपांना परवानगी
िमळावी.
नवीन औिlणक ऊजा Sकप
नकोत.
िवjमान
औिlणक
Sकपांना िनयंAण िनयमावली
असावी.

मोठे ऊजा Sकपांचे िनणय
िविश िनयमावलीQया आिण
खालील
बाबXQया
आधारे
घेGयात यावेत.
दीघकालीन
पयावरणीय
परणामांचा अgयास
धारण@मतेचा अgयास
*कमान वन संपmीचा नाश
करGयासंबधी
पिCम
घाट
सिमतीची िनयमावली
नदीपाAाQया खालQया भगातील
पयावरणीय
आिण
इतर
गरजांसाठी आवयक पाGयाचा
Sवाहाचा अgयास

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
िवjमान औिlणक Sकपातील
राखेचा
उपयोग
वीटा
बनिवGयासोबत रJते बांधणी
आिण इतर कामांसाठी 'हावा.
मोा @मतेचे वायू ऊजा
Sकप नकोत.
िवकh ीत ऊजा िनtमतीसाठी
जैवभार आिण सौर ऊजOचा वापर
'हावा.
ऊजा िनtमतीसाठी कोण(याही Sवाहाचे अगर नदीचे पाणी इतरA वळािवGयात येऊ नये. जर असे कु ठे
घडले असयास ते ताबडतोब
ताबडतोब थांबिवGयात यावे.
पाणलोट @ेAाचा िनयोजन बM पयावरणीय िवकास आराखडा तयार करावा. सलग तीन वषO या
आराखाचे पालन न करणारे Sकप रu करावेत.
स@म आयुlयमान पुण के लेया धरण (३० ते ५० वषO) आिण औिlणक ऊजा Sकपांना िनयोजनबMर(या
िविश कालावधीत न करावेत.
सव Sकारचे ऊजा Sकप पयावरण िवभागाQया देखरे ख आिण िनयमाना अनुस3न असावेत.

दळण वळण
िवषय / @ेA
अितशय संवद
े नशील
वाहतूक
आिण अितशय गरज असयािशवाय
दळणवळण
निवन रJते आिण <ळमाग
बनिवले जाऊ
जाऊ नयेत. निवन माग
बनिवताना पयावरण परणाम
अहवाल
आिण
सामािजक
अवलोकन 'हावे.

कमी संवद
े नशील
गरजेSमाणे निवन रJते आिण
<ळमाग बनिवGयास परवानगी
असावी. तथािप हे माग
बनिवताना पयावरणीय परणाम
महामागाrची दु3Jती आिण वाढ अहवाल
आिण
सामािजक
करताना पयावरण परणाम अवलोकन 'हावे.
अहवाल
आिण
सामािजक
त
ु गती अवलोकन 'हावे.
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निवन महामाग आिण
माग टाळावेत.

म,यम संवद
े नशील
अितशय गरज असयािशवाय
निवन रJते आिण <ळमाग
बनिवले जाऊ नयेत.

पयटण
िवषय / @ेA

अितशय संवद
े नशील

म,यम संवद
े नशील

कमी संवद
े नशील

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
पयटन

िनसगपरु क
पयटन
वाढिवGयासाठी
पयावरण
वाढिवGयासाठी
मंAालयाने बनिवलेले आिण
पिCम
घाट
उaािधकार
सिमतीने सुधरिवलेया पयटन
धोरणाचे
पालन
क<न
पयावरणावरील
परणाम
कमीतकमी करावेत.
कचiयाचे

परसराचा @मता अgयास आिण
सामािजक
सामािजक अवलोकन क<न
पयावरणपुरक पयटन िवकास
आराखडा बनिवGयात यावा. या
आराखातील िनयम पाळावेत.

HवJथापन,
HवJथापन

काटेकोर िनयम आिण सामािजक
अवलोकन
परसराचा @मता अgयास आिण
सामािजक अवलोकन क<न
पयावरणपुरक पयटन िवकास
आराखडा बनिवGयात यावा. हा
आराखडा
बनिवताना
पयावरणीय नुकसानीचा िवचार
'हावा.

वाहतुक-ची
क डी
आिण
पाGयाचा वापर यावर कठोर
िनयम असावेत.

िशण
िवषय / @ेA

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

िश@ण

बाल व युवांना िश@णाारे Jथािनक पयावरणाQया Sांशी,
ी िवशेषतः भूमी,
ी पाणी,
पाणी हवा ांQया
वापराशी व Sदूषणाशी घ जोडावे
पयावरण िश@ण Sकपांतन
ू Jथािनक पया
पयावरणाQया मािहतीचे संकलन क3न व अशा कामाची
Jथािनक जैविविवधता HवJथापन सिम(यांतफO
तफO बनवायQया पी बी आर् शी सांगड जोडू न
लोकसहभागातून पयावरणाची देखभाल करGयाQया उप)मांस बळकट करावे
नjांकाठQया शाळांत िवjायाrचे ‘नदी
नदी लब’
लब सु3 करावे
शेती िवषयाचे
िवषयाचे िश@ण jावे

िवान

आिण पाGयाQया kोतांवर परणाम क< शकणाiया संभाH धरण,
धरण खाण,
खाण पय़न आिण रिहवासी Sकप यांचा
*दघकालीन परणाम अgयास करावा. अितशय गरजेचे असयािशवाय आिण परसराQया @मतेम,ये
असयािशवाय अशा Sकपांना परवानगी देऊ नये.
सवसामा/य माणसाला परवडेल अशा हरत तंAFानाचा िवकास करGय़ात याHात.
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िवFान
तंAFान

अितशय,
े नशील
अितशय म,यम तसेच कमी संवद

संशोधन संJथा,
था सेवाभावी संJथा आिण सामािजक घटाकांQया सामुहीक Sय;ांमधून पयावरणीय
Sवाहांचे मुयांकन करGयासाठी
करGयासाठी िनदOशक बनवावेत.
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िवषय / @ेA

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

मािहती वथापन
िवषय / @ेA

अितशय,
अितशय म,यम तसेच कमी संवद
े नशील

माहीती
HवJथापन

नागरक आिण िवjायाrQया मदतXनी पिCम घाट मािहती कोष बनवून पारदशक आिण सव समावेशक
पयावरण मुयांकन करावे.
नदी खोiयांQया पातळीवर
पातळीवर पयावरणीय माहीतीकोष बनिवGयासाठी जलSणालीचा अिधकािधक अgयास
'हावा.

7) राज नीती,
नीती, अथ नीती,
नीती, िवकास नीती
समाजवाद आिण भांडवलशाही
"वतंB भारताने आपली िवकासनीती आखताना महा6मा गांधjया cाम"वराSयाया, आजूबाजूया िनसगाशी
संतुलन सांभाळणाEया, "वयंपूण शेती%धान समाजाया क-पना बाजूला सार-या. मानवाने आप-या गरजा अवा"तव
भडकू देऊ नयेत, िनसगाचे दोहन काळजीपूवक करावे हे महा6मा गांधjचे जीवन िवषयक त6वTानही अमा<य कर0यात
आले. समाजवादी समाजरचनेतून झपा~ाने औ2ोिगक %गितपथावर वाटचाल कर0याचा %य सुA झाला. वैTािनक
वनMव"थापनात िजतका िवTानाचा अंश होता, तथाकिथत िचर"थायी वनMव"थापनात िजतका >टकाऊपणा होता,
िततकाच /ा समाजवादात खEयाखुEया सामािजक, आGथक समतेचा पाठपुरावा कर0याचा इरादा होता. /ा बेगडी
समाजवादाचा अथ होता, लोकांया पैशाने, लोकांया जिमनी बळकावून, लोकांना िनसगापासून आणखीच दूर ढकलून
ही सारी संसाधने स_ेवर आता कmजा के ले-या वगाZना अगदी "व"तात उपलmध कAन देण.े यातून नैसGगक संसाधनांया
वापराची जी एक पPत बसवली गेली ितला राSयशाQात नाव ;दले आहे, आयन ायँगल. आपण मराठीत Hहणू शकू दुD
िBकू ट. /ा िBकू टाचे तीन घटक आहेत: पिहले Hहणजे लाभ लुटणारे : उ2ोगपित, सधन शेतकरी, आिण संघ>टत *ेBातील

सवलती देऊन पुरव0याची Mव"था के ली गेली. /ा गैरMव"थेचा सवात मोठा प>रणाम Hहणजे िनसगसंप_ीची नासाडी.
/ाचे दुlप>रणाम शेवटी सगbयांनाच भोगावे लागणार, पण स_ाधारी वग बEयाच %माणात आपला बचाव कAन
घेतात. दुlप>रणाम ताबडतोब भोगायला लागतात ब\जनांना; cामीण भागातील भूमीहीनांना व अ-प भूधारकांना,
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आणणारी नोकरशाही. /ांया हातिमळवणीतून नैसGगक संसाधने स_ाधारी वगाया वेगवेगbया घटकांना %चंड
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नोकरदार; दुसरे Hहणजे /ा सव Mव"थेब{ल िनणय घेणारे राजकारणी, आिण ितसरे Hहणजे ही Mव"था अंमलात

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
मिछमारांना, पशुपालकांना, बुUडकाम करणाEयांना, आ;दवासjना, व यातूनच उठू न शहरांत येऊन झोपडप~ांत
राहणाEया जनतेला.
/ा िBकू टाया कायनीतीचे एक उदाहरण Hहणून पु0याजळया पानशेत धरणाची कहाणी बघू या.
"वातंयानंतर शहरांना, शेतीला पाणी पुरव0यासाठी, वीजिनGमतीसाठी धरणे बांध0याचा सपाटा सुU झाला. या
धरणांना पंिडत नेहUं नी आधुिनक भारताची तीथ*ेBे मानले. ही देवळे बांधली जात होती, ड9गराळ, वृ*ाछा;दत
%देशात. या धरणांया िनिम_ाने तेथे पिहले र"ते बांधले गेल.े अशातले हे पानशेत धरण स/ाVीया घाटमाiयावर
पडणारे भरपूर पावसाचे पाणी गोळा कAन पुणे शहराला व शहराया पूवला पज<यछायेया %देशात उसाया
मळे वा-यांना, सहकारी साखर कारखाने पळवणाEया राजकार0यांना पुरवते. 6या अगोदर पानशेत धरणाया खाली
गेल-े या अंबी नदीया खोEयात आिण 6याचे पाणलोट *ेB असले-या ड9गर उतारांवर "थािनक शेतकEयांया मालकXया
जिमनी हो6या. नदीया (चचोbया खोEयात ते भातशेती करायचे, आिण ड9गर उतारावर ;फरती शेती. दोन-तीन वष
नाचणी, सावा, तीळ िपकवून मग दहा-पंधरा वष पडीत टाकायची अशी पPत होती. पण शेती करताना ते आंबा, िहरडा
सांभाळू न ठे वायचे. ड9गराया अगदी वरया चढांवर सरकारी राखीव जंगल होते. Sयांची जमीन बुडली, 6यांचे पुनवसन
पूवया पज<यछायेया %देशात होणार होते. धरणाया बांधकामाला सुUवात झाली, र"ते झाले, गाnा ;फA लाग-या
आिण आतापयZत कधीही जा"त रोख पैसा न पािहले-या शेतकEयांना एक नवे जग सामोरे आले. १९५५-६०या दरHयान
पु0यात लाकडी कोळशाला %चंड मागणी होती. हे वखारवाले, धरण बांधणारे इं िजिनयर, वनिवभागाचे कमचारी एक
;दलाने अंबी खोEयातली वनसंप_ी लुटायला तुटून पडले. धरण पुरे झा-या-झा-या मी 6या भागात अनेक ;दवस गावागावात मु`ाम के ला, लोकांशी बोललो. तोवर काही देवराया सोड-या तर सारे ड9गर उघडे-बोडके झाले होते. लोक
सांगायचे कX धरणाचे इं िजिनयर वखारवा-यांबरोबर गावोगाव ;फरले. तुHही आता हालणारच असे लोकांना सांगत
िपान् िपा जतन के लेली िहरडा, आंmयाची मोठ-मोठी झाडे िवकायला %ो6साहन देत. एक एक झाड आठ आ0याला
अशा दरांनी िवकू न 6यांचा कोळसा के ला गेला. वरया राखीव जंगलातही, लोकांया सांग0या%माणे, %चंड kDाचार
होऊन जंगल साफ झाले. शेवटी िव"थािपतांचे नीट पुनवसन झालेच नाही. 6यातले ब\तांश लोक आता उघnा-बोडया

घेत आहेत. अथात् याच फायदे लुटणाEया वगातून आजचे शासकXय अिधकारी, राजकXय पुढारी आले आहेत. आणखी
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झाले-या, माती धुपून गेल-े या ड9गरांवर सरकू न उपजीिवका करत आहेत. /ा धरणातून भरपूर सवलतीने पुरव-या

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
अशाच अनेक %क-पांना राबवत आहेत. /ा सगbयांनी पा0याबरोबरच "व"त लाकडी कोळसा आप-या चुलीत जाळला,
6या Mापारात आपले िखसे भUन घेतले. /ातून "थािनक लोकांचे तर नुकसान झालेच, पण वन संप_ीची, जल संप_ीची
%चंड हािन झाली; ड9गर उतारांवर मातीची मोठी धूप होऊन धरण झपा~ाने गाळाने भरले.
दुसरी कहाणी आहे बांबूची. 1973 साली अथमंBी असताना कनाटकाया अथमंयांना बुUड लोकांनी बांबूचं
िवणकाम करणाEया घेराव घालून िनवेदन ;दले कX आमया पोटावर मोठया %माणात पाय यायला लागलेला आहे. 6याचं
कारण Hहणजे कनाटकात Sया कागद िगर0या आहेत 6या कागद िगर0या हा बांबू अ=दात=दा वापरातयेत आिण 6यामुळे
बांबू नD होतोय आिण बांबू हे तर आमया उपजीिवके चा आधार आहे. ते=हा आHहाला यायातून काहीतरी ;दलासा
िमळायला पािहजे. तुHही या कागद िगर0यांची जी अंदाधुंद बांबूतोड सुU आहे 6याचा थोडा िवचार करा. ते=हा मला
कनाटकात शासनाने बांबू आिण 6यांचं Mव"थापन, आिण एकू णच वन संपदेचं Mव"थापन याचा अयास करायला
सांिगतला. कनाटकातली सगbयात मोठी वे"ट को"ट पेपर िमल नावाची कारवार िज-/ामKये दांडेलीला होती. 6यावेळी
या संशोधन %क-पात एक सहायक Hहणून मुंबईया आयआयटीतून एमटेक झाले-या िव2ाथf मायाकडे काम करायला
लागला. 6याचे वडील वे"ट को"ट पेपर िमलया उ2ोग समूहाया दुसEया कारखा<यात उ अिधकारी होते. मग तो
विडलांकडू न ऐकले-या गोDी सांगायचा कX, Mव"थापानाची काय वृ_ी आहे, काय दृDीकोन आहे. तो Hहणायचा कX,
आमचे वडील कधी कधी कपाळावर हात माAन Hहणतात कX हे मला कं पनीचे लोक सांगताहेत, अरे तू ते आप-या
कारखा<यातून %दूषण होतंय ते कमी करायचा %य कA नकोस! ;कती लाच ;दली कX ते अिधकारी काणाडोळा
करायला तयार आहेत, एवाचीच नीट चौकशी तेवढी कर. मग आHही ती Mव"था कA. आपला %दूषण िनयंBण खच
कर0यात खूप खच होईल, 6यापे*ा ती लाच न`Xच कमी असेल. पाच-दहा ट`े , ती देऊ कX आपण.
मग मी आमया कागद िगरणीया लोकांशीही बोललो. मॅनज
े म}टया वरया लोकांशी बोललो. Hहटले बांबू
तुHही अ=दात=दा तोडताहात. बुUड लोक जे Hहणत होते ते खरे आहे. आता तुHहाला अशी काळजी वाटत नाही का कX,
आज तुHही हा बांबू नD के ला तर उ2ा तुHहाला कागद बनवायला का माल कु ठू न िमळणार? तुमचा कागद

आहे. आतापयZत आHही वाvेल तेवढा नफा िमळवलाय. उ2ा जर ही िगरणी बंद करायला लागली, संपला देशातला बांबू,
तर आHहाल काय 6यांच देणंघण
े ं आहे? आHही आमचे जे पैसे आहेत ते दुसरे कशात तरी गुत
ं वू, पैशापासून पैसा करणे हा
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आहोत. आHही पैसा कमिव0याचा उ2ोगात आहोत. 1958 साली आमचं उ6पादन सुU झालं, आता आज 74 साल आलं

95

बनिव0याया धंदा बुडेल ना! ते Hहणाले, अरे , तुला समजत नाही; आHही काही कागद बनिव0याया उ2ोगात नाही

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
आमचा Mवसाय आहे. बांबूपासून कागद तयार करणे हे 6याचं साधन आहे. ते काही साKय नाही. ते असंही Hहणाले कX,
तुला असंही वाटत असेल कX हे जे वनिवभागाचे लोक आहेत, ते काही खरोखरच जंगलसंप_ीचे र*ण करावे Hहणून
झटताहेत. िबलकु ल नाही. तेही पैसा तयार कमाव0यायाच कामात आहेत! 6यांनाही आHही िवचारतो कX ;कती हवेत
तुHहाला? बांबू तोड0यावर जी बंधने आहेत ती नाही मानली आHही तर ;कती लाच लागेल तुHहाला? %दूषण मंडळाचे
लोक आहेत. काळी नदीचा िवKवंस झाला आहे, हे खरे . पण 6यांनाही आHही िवचारतो, वनमंयांपयZत पोचतो,
पयावरणमंयांपयZत पोचतो. सगळी आHही Mव"था नीट के लेली आहे. आमची भरभराटही चालू आहे.
ही जी वृ_ी आहे 6याला काय Hहणावे? संत तुकाराम उपदेश करतात: ‘जोडोिनया धन उ_म Mवहारे , उदास
िवचारे वेच करी’, अशा पPतीने भारतीय उ2ोगपती वागले, तर आप-या पयावरणाची काळजी घेणे काहीच अवघड
नाही. अशी काळजी घेत घेत 6यांना योय असा फायदा कमावणे ही अवघड नाही. पण आज काय चालले आहे:
‘जोडोिनया धन िनकृ D Mवहारे , माजोरी वृ_ी रे जोपासुया’ अशा तEहेने उ2ोग Mवसाय चालवणे. नुकताच <यायमूतf
शाहांनी गोMात-या खाण Mवहाराब{ल जो अहवाल ;दला आहे, 6यात याचा भ`म पुरावा उ½धृत के ला आहे. यायातून
आप-या देशात Sया िनरिनराbया %कारया सम"या िनमाण झा-या आहेत. 6या के वळ पयावरणयाच नाहीत, तर
वन%देशात जो मोठा न*लवाद फोफावला आहे मोठया %माणात तो अशाच kD Mवहारांतून पोसला जातो आहे.
ते=हा लोकशाही हवी, खाजगी *ेBात उ2ोग – Mापार हवा हे िनिNत. युरोपातला साHयवादाचा %योग काही
जा"त Cेय"कर ठरला नाही. पण उ2ोजकाने सचोटीया Mवहारातून धनसंपादना करावी, ते पैसे लाच लुचपतीत,
दडपशाहीला पोस0यात खच कA नयेत. इ<फोिसस /ा यश"वी मािहती-तंBTान उ2माचे अKवयू नारायणमूतf अशा
चा>रयाचा उ_म नमुना आहेत. नारायण मूतf बेलगाम, बेदरकार, आधाशी भांडवालशाहीचे िबलकू ल समथन करत
नाहीत. ते Hहणतात, भांडवलशाही हवी, पण ती हवी सामािजक बांिधलकX असलेली, सुिनतीपथावर माग[मण
करणारी. हे शेवटी होईल ते लोक जागAक झा-यावर, आपले कायदे पाळले जात आहेत, /ासाठी द* रािह-यावरच.

प>रसर तST गटाचा अहवाल हा एक %ामािणक %य आहे.
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मान आहे. /ा ;दशेने %गितपथावर वाटचाल कर0यासाठी काय के ले पािहजे /ाची मांडणी कर0याचा पिRचम घाट
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नॉव, जमनीतील िचB खूप वेगळे आहे – 6याचे कारण सामा<य लोकांचे हात बळकट आहेत, 6यांया इछा – आकां*ांना

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२

लोकशाही,
ं शाही
लोकशाही, @कु मशाही आिण बेबद
१९८० साली के <V शासनाने पयावरण व वन मंBालयाची "थापना के ली व 1986 नंतर %दूषण िनयंBणाचे
कायदेही के ले गेल.े पण आप-या दुRशासनी राजवटीत /ा काय2ांची अंमलबजावणी मुळीचच होत नाही. अनेक जण
बजावतात कX औ2ोिगक %गती हवी असेल तर %दूषण होणारच, फु पुसे धुरानी भरणारच, आकाशातली पाखरे
मृ6युमुखी पडणारच. हा युिhवाद सकृ {शनी िबनतोड वाटतो, पण िवTानाची िशकवणूक आहे कX कोणतेही िवधान
तावून-सुलाखून बघावे. कारण अनेकदा ;दसते तसे नसते, Hहणून तर जग फसते! ते=हा मी चौकशी के ली भारत औ2ोिगक
उ6पादनांची मोwा %माणावर आयात कोठू न करतो? उ_र आहे जमनीतून. ते=हा वाटेल कX 6या जमनीत तर जीवघेणे
%दूषण असणार, ितथे तर प*ी औषधालाही सापडणार नाहीत. /ा उ2ोग%धान देशात पयावरणवादी महामूख Hहणून
के =हाच ह{पार के लेले असणार. पण वा"तवात असे आहे का? छे, हो, हे सगळे आडाखे सपशेल चुकXचे आहेत.
हे खरे आहे कX जमनीतही एके काळी जा"त %दूषण होते. जमनीतली Eहाइन िवषनदी बनली होती. पण
लोकांनी हे अप>रहाय आहे असे अिजबात मा<य के ले नाही. 6यांनी बजावले कX /ा %कारचे िवKवंसक औ2ोगीकरण हा
िवकास नाही; ही आहे िवकृ ती. लोकांया आcहामुळे आिण पिNम युरोपात लोकांना दडपणे शय नस-यामुळे अवनतीचे
च[ उलटे ;फरायला लागून न2ा पु<हा िनतळ पा0याने वा लाग-या. उलट शेजारयाच पूव जमनीत साHयवा2ांची
\कु मशाही होती. 6यांनी लोकांचे िनषेध दडपत अYा-तYा %दूषण करत पिNम जमनीया भांडवलशाहीशी आGथक
िवकासाची "पधा चालवली. 6यात तर हरलेच, वर लोकांया असंतोषातून पूव जमन राजवट कोलमडली. आजया
जगMापी आGथक मंदीतही पयावरणाची मनःपूवक काळजी घेणारी एकXकरण झालेली जमनीच सुि"थतीत आहे. /ाचे
मुOय कारण Hहणजे जमन उ2मपती अमे>रके सारOया देशांपे*ा वेगbया शैलीने Mवसाय चालवतात. भरमसाठ
फाय2ामागे न लागता िचकाटीने, सचोटीने, %दूषण पूणतः काबूत ठे वून औ2ोिगक उ6पादन वाढवत राहतात. जगात
जशी पयावरण राख0याची जाणीव पसरते आहे तसे जमन उ2ोगपती ह>रत उ2मांतून जागितक बाजारपेठेवर कmजा

जमनीसारOयाच भांडवलशाही अमे>रके त माB अगदी वेगळी जीवन शैली, जीवन मू-ये %चारात
आहेत. गे-या वीस वषाZत यांिBक उ6पादन हळू , हळू सोडू न देऊन इथ-या धिनकांनी ल* के ि<Vत के ले आहे पैसा
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करत अिधकािधक नफा कमावताहेत. जोडीने जमन नाग>रक मोwा संOयेने पयावरणवादी cीन पाटfया उमेदवारांना

प घा प त ग अहवाल मितताथ १० ऑटोबर २०१२
खेळव0यावर. पण शेवटी नफा खEया-खुEया उ6पादनावर अवलंबून असतो. अमे>रके त औ2ोिगक उ6पादनात माफक नफा
िमळतो, कारण /ा उ2ोगांवर %दूषण िनयंBणाची, सुयोय वेतनाची बंधने आहेत. Hहणून 6यांनी ल* वळवले भारतचीनसारOया देशांकडे. अमे>रके तले Oयातनाम अथशाQT लॅरी समस यांनी ही भूिमका "पD मांडली आहे. ते भारताने
तथाकिथत आGथक सुधारणा अंगीकार-या ते=हा िव बकेचे %मुख अथशाQी व नंतर िबल िल<टनया कारकXदfत
अमे>रके चे अथमंBी होते. 1984 या भोपाळ गॅस कांडानंतर भारतीयांनी लोकांया िजवाची tकमत कशी कवडी
मोलाची ठरवली आहे, यूिनयन काबाइडला कसे वाEयावर सोडू न ;दली आहे, हे पा न /ा धूत गृह"थांनी 1991 साली
आप-या िव बकेतील सहकाEयांसाठी एक कु िवOयात “टॉिसक मेमो” िलिहला: “%दूषणाची tकमत मोजायची कशी?
आजाराने, tकवा अकाली मृ6यूने समाजातील Mh¯चे सरासरी ;कती आGथक नुकसान होते यावAन. /ा िहशेबाने, िजथे
ग>रबी जा"ती, ितथे %दूषणापासून होणारी हानी सवात कमी. ” Hहणून, समसनी सुचवले, कX अशा भारतासारOया
देशांकडे खतरनाक %दूषणाचा ओघ वळवणे मोठे फाय2ाचे अन् शहाणपणाचे आहे.
भारतात पयावरणाची नासाडी करत, अपुरी मजुरी देत उ6पादन करता येते आिण Hहणून वारे माप नफा
कमावता येतो. के वळ याच कारणाने जगाया आGथक िवकासाचे इं िजन Hहणून भारत- चीनचे कौतुक कर0यात येत आहे.
लोकशाही भारतातही \कु मशाही चीन%माणे अशी अदूरदृDीची, अ<याय चौकट राबते आहे ही दुदLवाची गोD आहे. पण
चीन आिण भारतात दुसEया एका बाबतीत जमीन – अ"मानाचे अंतर आहे. चीनने यांिBक उ6पादनावर ल* के ि<Vत के ले
आहे. आपण माती मोलाने खिनज िनयात करतो, तर चीन ते वापAन पोलाद बनवून आप-याला िवकते. िचनी उ2ोगधंदे
माफक नफा कमावत, पण अपुरी मजुरी देत, पयावरणाची नासाडी करत भरपूर "व"त माल िनयात करतात. िनयाती न
खूप कमी आयात करत मुबलक परकXय चलन कमावून चीन आGथक सुि"थतीत आहे, अमे>रकनांया य(6किचत
दडपणाखाली नाही. उलट भारत िनयातीतून कमावले-या परकXय चलना न दीडपट जा"त चलन आयातjसाठी वापरतो.
ही तूट भAन काढ0यासाठी सतत परकXय गुंतवणूक वाढव0याखेरीज आप-याला ग6यंतर नाही. ;दवाळखोरीया अशा

अथकारणातूनच पिRचम घाट प>रसर तST गटाया अहवालावर आ*ेप घेतले जात आहेत. लोकांनीच /ा सगbयाचा
सारासार िवचार कAन पुढे काय करायचे ते ठरवायचे आहे.
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/ाला आपण खंबीरपणे आGथक सुधारणा करतो आहोत असे Hहणणे हा व"तुि"थतीचा सपशेल िवपयास आहे. /ा
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अथकारणात Uतलेला भारत सावभौम6व गमावून बसलेला आहे - अमे>रकनांया वाटेल 6या अटी मा<य करतो आहे.
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गौतम बुP Hहणाला होता कX 6याने समाधानाया रथाला उ6साहाचे घोडे जोडले आहेत, आिण िववेकाचा
चाबूक वापरत तो रथ िधHया गतीने, पण योय ;दशेने चालवतो आहे. आज बुPाया मायदेशात असंतोषाया रथाला
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संघषाचे घोडे जुंपले गेले आहेत, आिण आपण ;दवाळखोरीचा चाबूक फडकावत चुकXया ;दशेने भरधाव सुटलो आहोत!

