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ऩमाालयण वद्मस्स्थती अशलार २०११-१२ - टटप्ऩणी क्र. १  

अशलार फनलण्माची ऩद्धत ,आकडेलायी ,
वलश्रेऴण ,ननष्कऴा ,प्रनतवाद ,उऩाम 
मोजना ल ननमोजन 
ऩणेु ळशयाचा ऩमाालयण वद्मस्स्थती अशलार २०११-१२ शा ऩणेु भशानगयऩाभरकेच्मा ऩमाालयण 
वलबागाने (Environment Cell, PMC) ने ‘ऩमाालयण वद्मस्स्थती अशलार वभभती’रा ३० भे २०१२ 
योजी वादय केरा. 

अशलार वलुाच्म भयाठीतनू भरशीरा आशे. काशी ळब्द / वसंा नव्माने वचुलल्मा आशेत, उदा. 
कामाप्रलणता (proficiency), प्रनतवाद (response), घोऴणा ऩत्र (declaration), अलभलू्मन 
(degradation), इ. मा प्रमत्नाचे स्लागत आशे. 

ऩमयालयण वद्मस्थथती अशलयर – ऩयर्शलाबूभी 

ऩथृ्लीच्मा लयचा ल खारचा तो बाग जो भानली जीलनालय प्रबाल ऩाडतो, ल ज्मालय भानली 
जीलनाचा प्रबाल ऩडू ळकतो त्मारा आऩण ऩमाालयण म्शणतो. भानल फरळारी झाल्माऩावनू 
भानलकें टित ल भानलेतय अवे ऩमाालयणाच ेढोफऱ ऩण लास्तवलक वलबाजन झार.े  

जवजळी रोकवखं्मा लाढरी, तळी ळशये लाढरी ल ह्मा लाढीरा वाभालनू घेण्मावाठी भानलाची 
ऩमाालयणातीर टक्केलायी अळा गतीने लाढरी, की त्मारा शस्तषेऩ म्शणाले रागरे. अवे शोत 
अवताना आऩण ज्माचे भतूा घटक आशोत त्मा ऩमाालयणाची काऱजी आऩण घेतरी ऩाटशजे ल 
त्मावाठी ऩमाालयणीम ऩरयस्स्थतीचा गणुात्भक ल वखं्मात्भक अभ्माव केरा ऩाटशजे.  

घटनेत ७४ली दरुुस्ती करून याज्म वलधीभडंऱाने स्थाननक स्लयाज्म वसं्थाना अधधकाय लाढलनू टदरे 
ल त्माच फयोफय दय लऴी ऩमाालयण वद्मस्स्थती अशलार वादय कयण्माच े ननदेळशी टदरे. भशायाष्र 
प्रदऴूण ननमतं्रण भशाभडंऱाने यचून टदरेल्मा भागादळाक तत्त्लांनवुाय (D-P-S-I-R Guidelines) 

भशानगयऩाभरकेरा दयवार ऩमाालयण अशलार फनलाला रागतो. 
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अशलयरयची गयज ल वमुस्ततकतय उध्लथत 

वलाप्रथभ रषात घेतरे ऩाटशजे की ऩमाालयण शे वऩंणूा ऩथृ्लीवाठी ‘एक’ आशे. ऩणु्माचे ऩमाालयण 
आणण वोराऩयूचे ऩमाालयण लेगऱे, ल न्ममूॉका  चे ऩमाालयण लेगऱे अवे म्शणणे म्शणजे भखूाऩणा 
आशे. शलाभान आणण लातालयण मा गोष्टी बौगोभरक स्स्थतीप्रभाणे फदरतात ऩण ऩमाालयण शे 
ऩथृ्लीचे एकच अवत.े 

ऩमाालयण वद्मस्स्थती अशलारात ळशयाने ऩमाालयणात कुठलय शस्तषऩे केरा आशे, त्मातनू 
बौगोभरक, बगूबीम फदर घडरे आशेत का, अवतीर तय त ेकोणत,े मा शस्तषेऩांची तीव्रता आणण 
आलाका ककती मालय रष कें टित केरे ऩाटशजे. ककंफशुना, ननव्लऱ स्स्थतीदळाक नव्शे तय ऩमाालयणीम 
स्स्थतीफाफतच्मा ‘वालधानतचेा अग्रदतू’ म्शणून मा अशलाराव अवाभान्म भशत्ल प्राप्त झारे ऩाटशजे.  

वखुात्भकतचे्मा ऩलूाग्रशातनू आऩल्मा यम्म ऩमाालयणाची वसु्स्थती लयीर भदु्द्मारा नजयेआड करून 
दाखवलण्मात आरी आशे शी भात्र ननयाळादामी लस्तसु्स्थती आशे. वालधानता तय फाजूराच, ऩण 
वत्म-ऩरयस्स्थती देखीर शा अशलार वभोय आणीत नाशी शी रास्जयलाणी गोष्ट आशे.  

ऩमयालयण अशलयर तमयय कयतयनय तुयऱक रोक - वशबयग 

ऩमाालयणालयीर शा अशलार तमाय कयताना जास्तीत जास्त ळशयातीर नागरयकांना ल ऩमाालयण 
अभ्मावकांना वशबागी केरे जाले अळी भशानगयऩाभरकेकडून अऩेषा शोती. अशलार वांगतो (ऩषृ्ठ 
क्र. ४-५) की, वगळ्मा अगे्रवय लताभानऩत्रांतनू मा ननमोस्जत कामाळाऱेफद्दर ऩलूावचूना देण्मात आरी 
शोती.  

ऩयंत,ु ऐन कामाळाऱांच्मा लेऱी भोजकेच रोक उऩस्स्थत शोत े ल काशी कामाळाऱा तय ३-४ 
रोकांभध्मेच झाल्मा. अळा तयुऱक वशबागातनू ऩमाालयणालयीर अशलार तमाय झाराच कवा शा 
कऱीचा प्रश्न आशे. काशी प्राथभभक (primary) दळाक शे तत्ऩय उऩरब्ध शोतात, ऩण धूवय 
टदवणाये ऩण नततकेच भशत्त्लाचे द्वलतीमक (secondary) दळाक शे भऱुात ळोधून भांडण्मावाठी, 
त्मांचा तऩाव ल अभ्माव कयण्मावाठी आणण टठकटठकाणशून भाटशती ल ऩाठऩयुाला शोण्मावाठी 
रोकांचा वशबाग शा अननलामा आशे.  

ऩमाालयण जनजागतृी ल भळषण मा घटकात भळषकांची ककती प्रभळषणे घेतरी, ककती प्रदळाने बयलरी 
मा ल अळा कामाक्रभांच्मा वखं्मात्भक ननमोजनाऩेषा त्मा प्रभळषणांभऱेु नेभका ऩरयणाभ काम 
वाधरा, रोकांच्मा वलमी फदरल्मा का शे भशत्लाचे आशे. माफद्दर ननदेळक काढताना काशीच वलचाय 
केरेरा टदवत नाशी. 

लताभानऩत्रांतीर फातम्मा वोडल्मा तय आणखीन कोणतशेी कष्ट ऩमाालयण वलबागाने घेतरे नाशीत. 
ळाऱांभध्मे, अभ्मावकांभध्मे, ककंला वऩंणूा ळशयबय ह्मारा प्रभवद्धी टदरी गेरी नाशी, ल त्माभऱेु 
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कामााळाऱानंा अऩयुा  प्रनतवाद आरा. अळा अत्मल्ऩ वशबागातनू ननभााण केररेा शा अशलार दयु्मभ 
दजााचा आशे.  

वंख्मयत्भक ननकयर ल लथतुस्थथती भधीर तपयलत 

ऩमाालयण कामाप्रलणता ननदेळांक (EPI – Environment Performance Index) शा अशलाराचा गाबा 
आशे. कें िीम प्रदऴूण ननमतं्रण फोडा च्मा भागादळाक तत्त्लांनवुाय मा ननदेळांकात ४ भरूबतू दळाक ल  
५५ भाटशतीदळाक घटकांचा वखं्मात्भक अभ्माव कयणे वचुलरे आशे. माच भलू्मांकनात ऩणेु ळशयारा 
९६० ऩकैी ७०५ गणु भभऱारे आशेत.  

मा ननदेऴकाचंे वखं्मात्भक वलश्रेऴण अशलारात केरेरे नाशी. ऩमाालयणाची खयी वद्मस्स्थती 
नागरयकांऩावनू काशी प्रभाणात रऩलनू ठेलरी गेरी आशे.  

ऩाणी टंचाईच्मा झऱा वोवरेरे ऩणेु ळशय, स्लाईन फ्लल्म ु रा ळयण गेरेरे ऩणेु ळशय, घयाफाशेय 
कचऱ्माचे वाम्राज्म उबे कयत आतभध्मे स्लच्छ अवरेरे ऩणेु ळशय, भशायाष्रात काम तय देळात 
उच्चांकी लाशने अवरेरे ऩणेु ळशय, वालाजननक लाशतकुीचा फोजलाया उडारेरे ऩणेु ळशय – मा 
वगळ्मातनू ऩणु्माने स्लत्च ेऩमाालयण ल भशानगयऩाभरकेने स्लत्च ेउत्तयदानमत्ल णझडकारून टाकर े
आशे अवे टदवनू मेत.े 

ऩणेु ळशयारा ५०० गणु भभऱणे देखीर अलघड अवताना ऩणु्माचे अवे वुदंय धचत्र येखाटून 
भशानगयऩाभरकेने जनतरेा ल स्लत्रा पववलरे आशे.  

वंख्मयत्भक वलर्शरेऴण – त्रिुी 

४ भरूबतू आणण ५५ भाटशतीऩय दळाक ननलडरे कवे शा प्रश्न ऩडतो कायण बजूर मावायख्मा 
धगधगत्मा वलऴमारा मांनी घटक (ववंाधन) म्शणनू भशत्त्ल टदरेरेच नाशी. बजूराची ऩातऱी 
ककती आशे, ती खारालत े आशे की नाशी, कोण-कोणत्मा बागात खारालत े आशे, आणण ककती 
खारालरी आशे माफाफत कुठेच वाधा उल्रेख वदु्धा नाशी.  

मा वला घटकांचे भलू्मभाऩन कळा यीतीने केरे गेरे आशे माफाफत देखीर ळकंा आशे. उदा. ऩाणी 
ऩयुलठा फाफतचा भलु्मांक वांगतो कक १०% शून कभी ऩाणी लामा जात,े ऩण लस्ततु् ४०% गऱती ने 
ग्रावरेरे ऩणेु ळशय गयजेऩेषा जलऱऩाव दपु्ऩट ऩाणी उऩवनू ननम्भे ऩाणी लामा घारलत.े अळा 
अलस्थेत खोटे भलू्मांकन करून टदळाबरू कयण्माचा भशानगयऩाभरकेचा फऱुचट प्रमत्न आशे.  

कें िीम प्रदऴूण ननमतं्रण फोडााने टदरेरी भानके ऩमाालयण वलबागाने स्लत्च्मा इच्छेप्रभाणे वऩंाटदत 
केरी आशेत. शलेची आणण ऩाण्माची गणुलत्ता मा दोन्शी घटकांना वऩंणूा गणु टदरेत. ज्मा ळशयात 
२३ राख लाशने आशेत आणण वालाजननक लाशतकुीच्मा नालाने स्जथे फोंफ आशे त्मा ळशयारा ध्लनी 
प्रदऴूणात ऩणूा गणु टदरेत शे ऐकूनच कानाचे ऩडदे पाटतीर.  
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गतलऴयांच्मय ऩरयस्थथतीळी तुरनय  

ऩमाालयण अशलार २०१०-११ भध्मे वचुवलरेरे उऩाम ककती प्रभाणात २०११-१२ भध्मे याफलरे गेरे 
माफद्दर बाष्म केरेरे नाशी. गतलऴीचे उऩाम आणण त्मांची अभंरफजालणी मांची तरुना प्रभवध्द 
कयणे अत्मतं गयजेचे आशे.  

तवेच, कोणत्माशी नवैधगाक ववंाधनाफद्दर, नागयी ववुलधांफद्दर ननष्कऴा काढण्माअगोदय गेल्मा ५ 
लऴाातीर काभधगयीचे भलू्मभाऩन केरेच ऩाटशजे. ज्मा प्रभाणे २०११-१२ अशलारात अधालट धचत्र उबे 
केरे आशे, त्माने वाभान्म नागरयकांची टदळाबरू शोऊन काशीच प्राप्त शोत नाशी.  

बौगोलरक भयंडणी (Geographical Mapping)  

ऩमाालयणीम घटकाचंी बौगोभरक भांडणी देणखर भशत्त्लाची आशे. ऩणेु ळशयाच्मा नकाळालय 
ऩमाालयणीम घटकांच्मा ऩरयस्स्थतीची भांडणी केरी तय त्मालय उऩाम ळोधण्मारा ल त े याफलामरा 
भदत शोईर.  

Secondary Data  

जभभनीचा लाऩय, जैलवलवलधता ल इतय फऱ् माच टठकाणी secondary data (द्वलतीमक भाटशती) चा 
लाऩय केरा गेरा आशे. वला टठकाणी प्राथभभक भाटशतीचा (primary data - स्लत् ननयीषणे घेऊन 
केरेरे वकंरन) लाऩय व्शामरा ऩाटशजे. त्माने भाटशतीची वलश्लावाशाता याशत ेआणण वद्मऩरयस्स्थतीच े
वत्मरूऩ टदवत.े Secondary data चा आश्रम फऱ् माच टठकाणी घेऊन ऩमाालयण वलबाग आऩरी 
अकामाषभता दाखलीत आशे.  

अळी फयीच उदयशयणे ऩमयालयण वद्मस्थथती अशलयर २०११-१२ मयरय एक कयल्ऩननक कशयणी 
फनलून ियकतयत. उघड्मय डोळमयंवभोय टदवणयये किु लयथतल चयय गोड ळब्द लयऩयरे की 
फदरत नयशी, शे वलबयगयरय ध्मयनयत आरेरे नयशी. वला प्रर्शन फयोफय ननलडरे अवतयनय 
ऩमयालयण वलबयग एकयचशेी  खये उत्तय देऊ ळकरेरय नयशी. एकदय डोऱे उघड े ठेलून ळशय 
ऩयशयले ल मोग्म ते फदर घडलून आणण्मयचय प्रमत्न कययलय मयवयठी भशयनगयऩयलरकेरय 
उत्तयदयमी वभजून ययथत उत्तययंची अऩेषय ठेलत आशोत.  


