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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

कचऱ्यािध्ये लपली आह ेलक्ष्िी!.. 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावं? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकांना, टीमला आवण तमु्हाला आनंद वमळेल 

आवण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

कचऱ्यामध्य ेलपली आह ेलक्ष्मी!.. 

 

 

लेखक : पंकज कोटलवार 
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कचऱ्यामध्ये लपली आह ेलक्ष्मी!.. 

लेखक : पकंज कोटलवार 
पत्ता  : आर्कि . पंकज कोटलवार 

साई अर्िरुद्ध, लेि क्रमांक ४, मोजे िगर,  

डी. वाय. पाटील कॉलेज रस्ता, लोहगाव, पणेु 

संपकि  – 7038693724 

व्हॉटसएप क्रमांक – 9422965218 

Email : pankajkotalwar@yahoo.com 

 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts. 
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प्रकविक:  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www.esahity.com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकविन : ९ सप्टेंबर २०२१ (भाद्रपद शकु्ल ततृीया १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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ववशेष आभार 

 

या पुस्तकाचे ई प्रकाशन व ववनामूल्य ई ववतरण 

करण्याची परवानगी विल्याबद्दल 

वप्रयांश पवललवशंग हाऊस प्रा. वल. 

प्रकाशकः 

वनकीता चंदावार 

वशव पाववती, वसग्नल क पं 

लातरू 413512 

संपकव ः 9422965218 (Whatsapp Only) 

 

मखुपषृ्ठ: प्रश ांत ज धव 

 

यांचे मनःपवुवक आभार 

 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान  
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लेखकाचा पररचय  

 

पंकज कोटलवार 

(बी. आचच. एम. आचच. एन्व्हायन्वमेंट) 

साहाय्यक प्राध्यापक 

डी. वाय. पाटील स्कूल ऑफ आवकच टेक्चर, लोहगाव, पुणे. 

संपकच  – 7038693724 

्हॉटसएप क्रमांक – 9422965218 

E-mail – pankajkotalwar@yahoo.com 
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अपचणपविका 

माझ्यासारख्या साधरण कुवतीच्या ववद्यार्थयावला ज्यांनी मोठ्या 

संयमाने वशकवले, 

माझ्या बोटांना पकिून मला पयाववरणीय वास्तशूास्त्र 

(एन्व्हायरमेंटल आवकव टेक्चर) चे धिे वदले, 

ज्यांच्या सावन्वनदध््यात आल्यावर मला भ-ुप्रदषुण, जलप्रदषुण 

आवण वाय ुप्रदषुण या भीषण समस्यांची जाणीव झाली, 

ज्यांच्या सहवासात आल्यावर माझ्या आयषु्याचे सोन ेझाले, 

आयषु्यभर पयाववरण रक्षणासाठी झटलो तरी तमुच्या ऋणातनू मी 

कधीच मकु्त होव ूशकणार नाही.  

 

आिरणीय प्राध्यापक अपणाच म्ह्रेिास मॅडम आवण ऋतुराज 

कुलकणी सर,  

तुम्ह्हीच माझ्या आयुष्याला नवी विशा विली. 

 

हे पुस्तक तुम्ह्हा िोघांना अपचण..   
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अनुक्रम 

 

1. ज्याच्या घरी कचरा शनू्वय; तो कमावेल पणु्यच पणु्य 

2. कोण करील या प्लावस्टकासरुाचा अंत 

3. वापरा आवण फेका; हा पयाववरणाला धोका 

4. कचऱ्यातनू संपत्ती वनमावण करणारा अववलया – 

वबवनश दसेाई 

5. प्लावस्टक योदे्ध 

6. कचऱ्यामध्य ेलपली आह ेलक्ष्मी 

7. उत ूनका, मात ूनका!.. 

8. शहराची साफसफाई, तंदरुुस्त शरीराची कमाई 

9. आयंल िंहून भारतात आलेला स्वच्छतादतू – क रॉन 

रॉनस्ल े

10. जमवनीन ेसोिवली कचऱ्याची समस्या  
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कचऱ्यामध्य े 

लपली आह े 

लक्ष्मी!.. 
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WHEN YOU 

REFUSE TO 

REUSE;  

IT’S THE EARTH 

YOU ABUSE.  
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----------------------------------------------- 

लेखकाचे िोन शब्ि! 

----------------------------------------------- 

 

या छोटुकल्या पवुस्तकेची जन्वमकथा तशी थोिीशी 

गंमतीदारच आह.े मी पणु्याच्या िी. वाय. पाटील स्कूल ऑफ 

आवकव टेक्चर, लोहगाव या कॉलेजमध्य ेप्राध्यापक पदावर कायवरत 

आह.े रोजच्याप्रमाणे कॉलेजमध्य ेगेलेलो असताना मला माझ्या 

सहकारी प्राध्यावपका माधरुी पाटील म िम यांनी लॉबीमध्ये 

थांबवले.  

“तमु्ही सॉवलिवेस्ट (कचरा ्यवस्थापन) या ववषयावर जे 

काही लेख वलहले असतील, ते मला पाठवाल का?” अशी त्यांनी 

मला ववनंती केली. 

माधरुी म िम ह े एकदम वदलखलुास ्यवक्तमत्व आह.े 

कॉलेजमध्य ेज्या मोजक्या लोकांशी माझी गट्टी जमते त्यापैकी एक. 

त्यांची ववनंती मला आज्ञेसमानच होती. 

मग वाटल,ं कचऱ्याचं ्यवस्थापन या ववषयावर एक 

छोटीशी छान पवुस्तकाच बनवली तर.. 
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आवण माझ्या लेखांच्या खवजन्वयामध्ये मी याववषयी 

वलहलेले लेख चाचपिू लागलो. 

मला आमच्या पोतिीत कचऱ्याचे ्यवस्थापन या 

ववषयावरील नऊ लेख सापिले. 

त्याच सवांचं वमळून बनलं ह ेपसु्तक, कचऱ्यामध्य ेलपली 

आह ेलक्ष्मी!.. 

काही काही पसु्तकांचा जन्वम हा असा बेसावध आवण 

अववचत क्षणी होतो. 

त्या पसु्तकाच्या पानापानामध्ये, शलदाशलदामध्ये एक 

प्रामावणक तळमळ आह,े एक साद आह,े एक अतंनावद आह,ेएक 

आतव हाक आह,े 

समस्या सवांना माहीत आह,े तसेच उपायही सवांना माहीत 

आहते, 

पण आपण आपली जीवनशैली बदलण्यास तयार आहोत 

का? हा खरा प्रश्ण आह.े 

प्रत्येक माणसामध्य ेसंवेदनशील मन असते, यावर माझा ठाम 

ववश्वास आह.े 
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पयाववरण रक्षणासाठी मी मारलेली हाक माझ्या एका जरी 

वाचकाच्या अंतमवनात पोहचली तर ह ेलेख वलहण्यासाठी घेतलेले 

कष्ट साथव झाले असे मी मानीन. 

एक हरहुन्वनरी आवण मनस्वी कलाकार आवण माझे घवनष्ठ 

वमत् प्रशांत जाधव यांनी ववषयाला साजेसे अवतशय सुंदर असे 

मखुपषृ्ठ रेखाटून वदले त्याबद््दल मी त्यांचे ववशेष आभार मानतो. 

ई सावहत्यने मला जे ्यासपीठ उपललध करुन वदले, 

त्याबद््दल त्यांना मनापासनू धन्वयवाद दतेो.   

लेखक 

पंकज कोटलवार 

वदनांक – १८ ऑगस्ट २०२१ 

  

  



कचऱ्यामध्ये लपली आह ेलक्ष्मी पंकज कोटलवार 

15 

 

---------------------------------------------------------------- 

ज्या घरात कचरा शुन्वय,  

तयांना वमळेल पुण्यच पुण्य!... 

------------------------------------------------- 

 

तमु्ही मोठ्या शहरात राहत असाल वकंवा लहानशा 

खेि्यातले रवहवासी असाल, सगळ्या वठकाणी एक गोष्ट नक्की 

तमुच्या आजबुाजलुा पसरलेली वदसेल, ती म्हणजे कचराकंुिी! 

भरवस्तीत एखादी मोकळी जागा असली, की आपण त्याची 

कचराकंुिीत रुपांतर करतो, मग काय िास, वकिे, दगंुधी आवण 

रोगराईने तो पररसर कवेत घेतलाच म्हणनु समजा. लोक ह्या 

घाणीपासनु स्वतःला वाचवण्यासाठी तोंिाला कपिा बांधनु येतात, 
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कचरा पाहुन नाकं मरुितात,  पण पॉवलथीनमधनु वकलोवकलोने 

कचरा आणनु पनु्वहा वतथेच वभरकवतात आवण ह्या दशेाचं काही 

खरं नाही, अशी तक्रार करत मनातल्या मनात चरफित वनघनु 

जातात. ह ेकचऱ्याचे िोंगर वनमावण करायला आपणही हातभार 

लावतोय, ह ेमात् सोयीस्करपणे ववसरतात. 

आपल्या घरात वनमावण झालेल्या रोजच्या स्वयंपाकाआधी 

तयार होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासनु एकदम छान खत बनवता 

येते, ह े आम्हाला मावहत नसत,े का आमचा आळशीपणा 

आम्हाला ह ेकरण्यापासनु रोखतो? घरच्या कचऱ्याचं ्यवस्थापन 

करायचं म्हणजे काय करायच? तर घरी तयार होणायाव जास्तीत 

जास्त कचऱ्याची घरच्या घरीच ववल्हवेाट लावायची. शहरातल्या 

लोकांसाठी दोन बादल्या बसतील अशी बाल्कनीमधली जागा 

दखेील परेुशी आह.े  घरात साधारणपणे तयार होणारा कचरा 

साधारण पण ेदोन भागात ववभागता येऊ शकतो, 

ओला कचरा (पालेभाज्यांची दठंे, खराब झालेली पानं, 

केळ्यांची साल वगैरे) 

सकुा कचरा (जनुी वतवमान पत्े, प्ल स्टीच्या वपश्या, 

बाटल्या, जनु्वया इलेे़क्रॉवनक वस्त ूवगैरे) 
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आज आपण आपण बोलणार आहोत ते मखु्यतः ओल्या 

कचऱ्याच्या ्यवस्थापना बाबत! हा प्रकल्प म्हणज ेदसुरं वतसरं 

काही नसनु कचरा एका भांि्यात साठवनू ठेवनू तो नैसगीक पणे 

कुज ूद्यावा आवण शेवटी तयार होणारं खत घरच्या बागे मध्य ेवकंवा 

कंुिीमध्ये वापरावे. पण कचरा घरात कशाला कुजवावा?  शेवटी 

कुजणे म्हणज ेघाण, वकटक, दगंुध आवण जंत,ू ह ेसगळं घरात कसं 

चाल ूद्यावं. त्यापेक्षा ते सरळ पावलकेकिे  सोपवनू द्यावं, असा एक 

सववसाधारण ववचार असतो, पण ह्याच ं कचऱ्यापासनु अवतशय 

उत्कृष्ट दजावची माती तयार तयार करता येते, ह ेआपल्याला लक्षात 

का येत नाही? 

एक जाळीदार िबा घ्या. अशा िलयाला तळाला सदु्धा वछद्र 

पािा. कचऱ्याच ंववघटन होताना जास्तीच ंपाणी वनघनू जाण्यासाठी 

याची आवश्यकता असते. िलयाच्या तळाशी तयार शेणखत, 

गांिूळ खत वकंवा कंपोस्ट खताचा बोटभर जािीचा थर द्यावा. या 

खतामध्ये आवश्यक वजवाणूंची सरुवातीची ब च हजर असते. 

यांच्याच पढुच्या वपढ्या तमुचा खत प्रकल्प चालवतील. ओला 

वकंवा वहरवा कचरा रोज तमुच्या स्वयंपाक घरात तयार होतोच. 

सकुा कचरा म्हणनू एखाद्या जवळच्या बागेमधनू वाळलेली पान 

गोळा करून आणावीत. आपल्या स्वयंपाक घरात तयार होणारा 

ओला कचरा म्हणज,े पालेभाज्यांचे दठे, केळ्यांची साले, कोबीचा 
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उरलेला भाग, भेंिीची कापलेली दठेे इत्यावद इत्यादी रोजच्या रोज 

आपल्या खताच्या िलयात टाका्यात. पण त्याच बरोबर साधारण 

पण ेवततक्याच वकंवा थोि्या जास्तच आकारमानाएवढी सकुलेली 

पानं सदु्धा ओल्या कचऱ्यात वमसळून टाकावीत. त्यावर थोिे पाणी 

वशंपिावे. ववघटना साठी काबवन आवण नायरोजन बरोबरच 

पाण्याची सदु्धा आवश्यकता असते.  ओल्या कचऱ्यात परेुसं पाणी 

असते. त्यामळेु अगदी थोिेसेच पाणी परेुसे असते.  

पाण्याचं प्रमाण जास्त झाल्यास हवेचा परुवठा रोखला 

जाऊन अनएरोवबक वजवाणूंची वाढ होवनु दगंुध येईल. हा ववघटन 

होणारा कचरा दर तीन वकंवा चार वदवसांनी थोिा हलवावा, जेणे 

करून पनु्वहा एकदा हवेचा परुवठा होऊन एरोवबक वजवाणूंना परुक 

हवामान वमळेल. कचरा हलवताना घाण वास आला तर सकुा 

कचरा वाढवावा आवण हवेचा परुवठा वाढवण्यासाठी कचरा 

हलवावा. कचरा हलवताना मातीचा सगंुध आला वक समजावं 

तमुचा प्रकल्प योग्य मागावने जात आह.े जसा जसा पवुी टाकलेल्या 

कचऱ्याचं ववघटन होत जाईल तसा तसा त्याचे आकारमान कमी 

होऊन तो खाली बसेल.  अशा प्रकारच्या एका बादलीचा 

आकाराचा िबा एका कुटंूबाचा काही मवहन्वयांच्या वकंवा वषावचा 

सदु्धा कचरा सामावनू घेऊ शकेल. िबा भरत आला असं वाटल ं

वक तो काही वदवसांसाठी असाच ठेवनू द्यावा, आवण दसुरा िबा 
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अशाच प्रकारे वापरण्यास सरुवात करावी. पवहल्या िलयातील 

अधववट तयार झालेल्या खतामध्ये मात् वनयवमत पाणी टाकून 

ओलसरपणा ठेवावा आवण अधनुमधनु हलवत रहावं. या शेवटच्या 

टप्प्याला खाताच ंक्यरुींग प्रवकया असं म्हटलं जातं.  

ज्यावेळेस िलयामधील कचऱ्यामध्य े कोणताच 

ओळखण्याजोगा कचऱ्याचा अंश रहात नाही,  त्यावेळेस ही 

क्यरुींग प्रवक्रया पणुव झाली असं समजावं. पणुव तयार झालेलं खत ह े

काळसर तपकीरी रंगाचं आवण वासरवहत असते.  ह ेतयार झालेलं 

कंपोस्ट खत आपल्या बागेमध्ये वकंवा कंुि्यांमध्ये वापरावे. 

तमुच्या खताच्या िलयात कोणतेही वशजवलेले, प्रवक्रया केलेले 

पदाथव, दधुापासनू तयार केलेले पदाथव, मांसाहारी पदाथव अवजबात 

टाकु नयेत, अन्वयथा अळ्या, उंदीर यांचा उपद्रव होईल. फळांचेही 

टाकाऊ पदाथव वापरू नयेत. त्यातील गोि चवीमळेु मुंग्यांचा आवण 

वववशष्ट प्रकारच्या फू्रट फ्लाईज यांचा त्ास होऊ शकतो. 

भाजीपाल्यांचा कचरा उत्तम पररणाम दतेो.  सगळा कचरा बारीक 

कापनू टाकल्यास फार लवकर कुजतो. नंतर कचरा हलवण्यासाठी 

ते सोईच ेहोते.  हा िबा नेहमी झाकावा आवण सावलीत ठेवावा. 

रोज टाकलेला ओला कचरा आठवणीन ेसकु्या कचऱ्याने झाकुन 

टाकावा म्हणजे माश्यांचा त्ास होणार नाही.  
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आपण प्रत्येकान ेजर आपापल्या घरात कचऱ्यापासनु खत 

तयार केले तर आपले गाव सुंदर आवण स्वच्छ होईल, उकंिे, 

कचराकंुि्या गायब होतील आवण आपल्या घरात फुलवलेल्या 

सुंदर बागेला उत्कृष्ट दजावचे खत वमळेल, यापेक्षा मोठे पणु्याच ेकाम 

खरचं कोणत ेअस ुशकेल?    
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-------------------------------------------------------------------- 

कोण करेल प्लावस्टकासुरा चा अंत? 

-------------------------------------------------------------------- 

तमु्हाला एक कोिं ववचारतो, अशी कोणती गोष्ट आह ेकी, 

जी ह्या ववश्वाच्या चराचरात उपवस्थत आह,े  ह्या जगाच्या 

कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक वठकाणी, त्याचे आवस्तत्व आह,े  सांगा, 

सांगा, कोणतं उत्तर आलं िोक्यात! दवे, भगवंत, परमेश्वर! साफ 

चकु! आत्ता तरी ह्या जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात, जवमनीवर, 

पाण्यामध्य ेआवण हवेत ववषारी वाय ुबननु एकच गोष्ट पहायला 

वमळत,े प्लावस्टक!   आपल्या आजबुाजलुा वजथे बघावे वतथ,े यत्, 

तत्, सववत्ः प्लावस्टकचाच मकु्त संचार असताना वदसतो, 
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१८९० मध्य े प्लावस्टकचा शोध लागला, ह्या एकशे तीस 

वषांमध्य ेहा प्लावस्टकरुपी भस्मासरु असा काही फोफावलाय, की 

वदवसेंवदवस तो अवघ्या परृ्थवीचा, इथल्या जीवसषृ्टीचा भयंकर 

ववनाश करतोय, प्लावस्टकच्या बेसमुार अवतवापराने आज माणसु 

स्वतःच आपल्या जीवनाचा संहार करण्यासाठी सज्ज झाला आह.े  

शासनाने वकतीही वाजत गाजत घोषणाबाजी करु द्या, 

वकतीही बंदी आण ुद्या, भरमसाठ दिं लावण्याची भीती दाखव ुद्या, 

आपण कुत्र्याची शेपटी असलेली माणसं, प्लावस्टकचा वापर 

थांबवणारच नाहीत.  कधी उजळ माध्यान,े कधी लपनु छपनु, 

वबनबोभाटपणे, आम्ही प्लावस्टक वापरतच राहु. कोणी म्हणेल, मी 

एकट्याने प्लावस्टक वापरुन अशी कोणती जगबिुी होणार आह?े  

जे जे लोकं रोज रोज सांगनु सदु्धा सधुरत नाहीत, आवण 

आजही जे लोक कोिगेपणाने वसंगल यजु प्लावस्टकचा सरावस वापर 

करतात, ते सववजण दोषीच आहते. आपल्या सवांनी वापर करुन 

टाकुन वदलेल्या प्लावस्टकच्या पाण्याच्या बाटल्या, विस्पोजेबल 

प्लावस्टकच्या प्लेटस, ग्लास, वकंवा भाज्या फळे ववकत घेताना 

वमळणारी पॉलीथीन, आकषवक आवण रंगबेरंगी, खाद्यान्वन्वयांचे  

क्हर, ह ेशेवटी कुठे जाते, याचा तमु्ही कधी ववचार केला आह े

का? एका प्लावस्टकपासनु बनलेल्या स्रॉला, वकंवा एका 

प्लावस्टकपासनु बनलेल्या बाटलीला नष्ट होण्यासाठी सािेचारशे ते 
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एक हजार वषव लागतात. आतापयंत माणसाने ह्या परृ्थवीवर तलबल 

सािे आठ अलज मेरीक टन प्लावस्टकचा कचरा वनमावण केला 

आह.े हा सवव कचरा आपल्या परृ्थवीवर कोणत्या ना कोणत्या रुपात 

आवस्तत्वात आह,े 

एकतर जवमनीवर िोंगर बननु, नाहीतर पाण्यात, नदीत वकंवा 

समदु्रात, नाहीतर जाळला असेल तर ववषारी वाय ु बननु तो 

आपल्या नरिीचा घोट घेत आह.े तसे तर आपण राहतो, त्या 

शहरात आवजुवन भेट द्यावी काहीनाकाही सौंदयवस्थळे असतील, 

पण तमुच्या शहरात एक अशी जागाही नक्कीच आह,े वजथे नजर 

पिल्याबरोबर आपण झटकन िोळे वफरवतो, 

वदल्लीमध्य े गाजीपरु, मुंबईमध्ये दवेनार वकंवा मलुुंि, 

पणु्यामध्ये उरळी दवेाची, औरंगाबादते नारेगाव अशा वठकाणी 

तयार झालेले कचऱ्याचे महाकाय पववतासमान भासणारे, मोठमोठे 

िोंगर पाहुन तमु्ही कधी ्यवथत झाला आहात का? कधी चकुुन 

आपण अशा वठकाणी गेलोच तर पाच वमनीटे आपण वतथली हवा 

सहन करु शकत नाही, लगेच खोकला यायला लागतो, िोळे 

चरचर करायला लागतात,  मग त्या कचरा िेपोच्या आजबुाजलुा 

राहणाऱ्या ग्रामस्थांचे आपण काय हाल करत आहोत, ह ेतोऱ्यात 

पॉलीथीन मागणाऱ्यांना आवण थाटात प्लावस्टक वमरवणाऱ्यां 

शहाण्या, सवुशवक्षत, सजुाण नागररकांना का समजत नाही? 
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नद्यांमधनु समदु्रात आवण महासागरात जाणाऱ्या प्लावस्टकपैकी 

न्वद टक्के प्लावस्टक हा आवशया आवण अवफ्रका खंिामध्ये 

वाहणाऱ्या दहा मोठ्या नद्यांच्या माफव तच ववसवजवत केला जातोय, 

गंगा आवण ब्रम्हपतु्ा नद्यांचे प्लावस्टक -प्रदषुण करुन आपण 

त्यांना अक्षरशः नासवनु टाकले आह.े हचे प्लावस्टक पढेु महापरुांचे 

कारण बनते. ह्या नद्यांमधल्या, समदु्रातल्या प्लावस्टकचा पररणाम 

समदु्रात गणु्यागोववंदाने राहणाऱ्या मास,े कासव,ं खेकिे, ्हले 

अशा समदु्री जीवांवरही होतो. समदु्राच्या स्वच्छ पाण्यात प्लावस्टक 

रंगबेरंगी बननु चकाकते, अन्वनाच्या शोधात असलेल्या समदु्री 

जीवांना ते आपले भक्ष्य वाटते, आवण ते प्लावस्टकला वगळतात, 

प्लावस्टकला ते पचव ु शकत नाहीत, इतकंच नाही, तर पोटात 

प्लावस्टक जमा झाल्यावर दसुरे अन्वन ते खाऊ शकत नाहीत, आवण 

शेवटी तिपनु तिपनु मरतात.  म्हणनु म्हणतो, प्लावस्टक वकती 

घातक आह,े ह ेमाहीत असनुही, वनलवज्जपणे प्लावस्टक वापरणारा 

एक मिवरर, एक खनुीच आह.े  प्लावस्टक जवमनीवरच्या प्राण्यांच्या 

जीवाचा सदु्धा घोट घेते. ह्या भस्मासरुापासनु आपलीही सटुका 

नाही,   

पाच वमलीमीटर पेक्षा लहान असणारे प्लावस्टक, नॉन ्हजे 

अन्वन, साखर, मध आवण वबअर माग ेआपल्याही पोटात जात आह,े 

अन्वनाद्वारे ग्रहण केलेले प्लावस्टक माणसामध्ये क संरसारखे 
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जीवघेणे रोग वनमावण करते. आपण असेच प्लावस्टकचा वापर करत 

राहीलो तर २०५० पयंत समदु्रामध्ये जमा झालेल्या प्लावस्टकचे 

वजन सगळ्या जगात असलेल्या एकुण समदु्री जीवांपेक्षा जास्त 

वजनाएवढे असणार आह,े अशान े कोट्यावधी समदु्री जीवांचा 

संहार होईल.  जवमनीत साचलेलं प्लावस्टक वनस्पतींना नष्ट करतं, 

जवमनी वांझ बनतील. प्लावस्टक वपश्यांऐवजी तागाच्या, 

कापिाच्या व कागदाच्या वपश्यांचा, ज्यांचं जैववक ववघटन होतं 

अशा वपश्यांचाच आपण वापर केला पावहजे. चाळीस 

मायक्रोनपेक्षा जास्त जािीची पॉलीथीन वपशवी पनु्वहा पनु्वहा वापरात 

आणली तरच त्या मायक्रॉनला काही अथव आह.े 

ह्याबाबतीत रवांिा ह्या वचमकुल्या अवफ्रकन दशेाचा आदशव 

आपण समोर ठेवायला हवा. कठोर कायद ेबनवल्यामळेु, आवण 

त्यांचं पालन केल्यामळेु, मागच्या बारा वषावत हा दशे पणुव प्लावस्टक 

मकु्त झाला आह.े 

चला, आपणही प्लावस्टकमकु्त जीवन जगेन अशी शपथ 

घेऊया.  
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---------------------------------------------------------------- 

‘वापरा आवण फेका,  

हा पयाचवरणाला धोका!... 

--------------------------------------------------- 

मागच्या वीसपंचवीस वषावत आपल्या सवांच्या 

जीवनशैलीत खपु बदल होत आहते. माझ्या लहानपणी पेनमधली 

शाई संपली की पेन फेकुन द्यायची पद्धत न्हती, आम्ही कांिी 

म्हणज े ररफील ववकत आणायचो, एकच पेन सहा मवहने, वषवभर 

चालवायचो, आजकाल मात् ‘यजु एंि थ्रो’ चा जमाना आला 

आह.े 

आजकाल कपिे घेतानाच सहाआठ मवहन ेवटकले, तरी पैसे 

वसलु झाले, अशी भावना असते. त्याच त्या कपि्यांना आपण 
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फार लवकर कंटाळतो., म्हणनु कपि्यांनी खचाखच भरलेले कपाट 

असनुही ‘माझ्याकिे चांगल े कपिेच नाहीत, अशी भावना 

बळावत.े आपल्याला सतत नव ेकाहीतरी हव ेअसते. बटु, पावकट, 

पसव, चष्मा, घि्याळ, इतकेच काय, मोबाईल ह िंसेटसदु्धा लवकर 

लवकर बदलण्याकिे आपला कल वाढत चालला आह.े पण या 

‘वापरा आवण फेका’ या मानवसकतेमळेु पयाववरणाचे अतोनात 

नकुसान होत.े 

कधी ‘मागणी तसा परुवठा’ ह्या तत्वाप्रमाणे. अगदी 

तकलाद,ु न वटकणाऱ्या वस्त ु ‘स्वस्त आवण मस्त’ ह्या गोंिस 

नावाखाली ग्राहकाच्या गळ्यात मारल्या जातात. पढुच्या काही 

मवहन्वयात त्या वस्तुंची रवानगी एकतर घरातल्या अिगळीच्या 

वठकाणी होते वकंवा त्या वस्तुंच े कचऱ्यामध्य े रुपांतर होत.े 

सणावाराच ेवदवस आले की आपल्या सगळ्यांच्या हौशेला उधाण 

येतं, दसरा वदवाळी आली की शहाराच्या मध्यवती बाजारपेठा 

एकदम न्या नवरीसारखी सजतात. 

छोटी छोटी दकुाने असो वा शॉवपंग मॉल, प्रत्येक वठकाणी 

आकषवण सजावट आवण रोषणाई केली जात.े ग्राहकांना आकवषवत 

करण्यासाठी ववववध क्रपु्त्या वापरल्या जातात. वस्कम्स काढल्या 

जातात. जावहरातींचा परु येतो. ऑनलाईन कंपन्वया विस्काउंट सेल 



कचऱ्यामध्ये लपली आह ेलक्ष्मी पंकज कोटलवार 

28 

 

जाहीर करतात. ग्राहक सदु्धा मोठ्या हौशेन,े आनंदाने ह्या खरेदी 

सोहळ्यामध्य ेसहभागी होतो. 

पण कोणतीही खरेदी करण्याआधी आपण स्वतःशी एक 

प्रामावणक प्रश्ण ववचारायला हवा, की ही वस्त ु आपल्यासाठी 

खरचं वततकी आवश्यक आह े का? आपण फक्त मनाची भकु 

भागवण्यासाठी तर ही खरेदी करत नाहीयेत, 

आपण जावहराती बघनु तर अनावश्यक वस्त ु खरेदी 

करण्याच्या सापळ्यात तर अिकत नाहीयेत? ‘एक ना धि भारंभार 

वचंध्या’ या अवस्थेपासनु आपण चार हात लांबच रहायला हव,े 

गरजा आवण मौज यामध्ये एक फरक असतो, तो वेळीच ओळखता 

आला नाही तर नैसवगवक साधनसंपत्तीचे शोषण, चंगळवाद, कचरा 

असे अनेक पयाववरणाचे शत् ुजन्वम घेतात. 

गेल्या काही दशकात काही मठुभर हुशार लोकांनी आपल्या 

सुंदर वनसगवरम्य जगामध्ये एक बजबजलेला बाजार मांिला, 

स्वतःचे वखस ेभरण्यासाठी त्यांनी एक प्रकारचा उच्छाद मांिला, 

जगातला प्रत्येक दशेातला प्रत्येक नागररक त्यांच्या दृष्टीने फक्त एक 

ग्राहक होता, जावहरातींचा मारा करुन वस्तुंची मागणी तयार 

करायची आवण, माल ववकायचा, एवढेच एकमेव त्यांचे ध्येय होते. 

लोकांना आपल्या उत्पादनाची गरज आह ेकी नाही, त्यांच्या दृष्टीने 

प्रश्णच न्हता,  ग्राहक तयार करण्याचे हुकुमी तंत् त्यांनी अवगत 



कचऱ्यामध्ये लपली आह ेलक्ष्मी पंकज कोटलवार 

29 

 

केले होत,े आपल्या उत्पादनांची मागणी कशी वाढवायचे याचे 

कौशल्य त्यांनी आत्मसात केले होत.े  वस्तुंचे अवतररक्त उत्पादन 

आवण अवनबंध वापर करण्यामळेु पयाववरणाची बेसमुार हानी झाली 

आवण नजर लागण्याएवढी सुंदर असलेल्या आपल्या सषृ्टीचं ते 

हळुहळु एका ववशालकाय कचराकंुिीमध्ये रुपांतर करु लागले. 

अनेकदा कंपन्वयाच मदु्दामहुन अशा अल्पायषुी वस्त ुतयार 

करतात, की त्या जास्त वदवस वटकुच नयेत, आवण त्यामळेु 

कंपन्वयाच्या तिाखेबंद ववक्रीचे आकिे दरवषी वाढतच राहतील. 

आज पन्वनाशी पार केलेल्या वपढीसाठी दचुाकी,चारचाकी गाि्यांनी 

प्रवास करण,े ही मौज आवण चैन करण्यासारखी गोष्ट होती, 

आजची फास्ट फुि वपढी मात् दर दोनपाच वषावत गािीचं कोणतं 

मॉिेल नवं आलंय, याच्या शोधात असते. प्रत्येक नवी वस्त ुखरेदी 

केल्याक्षणी एका न्या कचऱ्याला जन्वम दतेे. त्यामळेु गरज नसताना 

कोणतीही वस्त ु खरेदी करायची नाही, असा वनधावर आपण 

प्रत्येकान ेकरायला हवा. ‘यजु एंि थ्रो’ करण्यापेक्षा पनु्वहा पनु्वहा 

वापरता येणाऱ्या वस्तुंचाच वापर करण्यावर भर द्यायचा. जावहराती 

आवण विस्काऊंट पाहुन खरेदीसाठी तौबा गदी करण्याऱ्या 

ग्राहकांच्या भाऊ गदीत सामील होणार नाही, असा वनश्चय आपण 

प्रत्येकान ेकरायला हवा.  
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--------------------------------------------------------------------- 

कचऱ्यातून संपत्ती वनमाचण करणारा अववलया  

वबवनश िेसाई 

--------------------------------------------------- 

माचव २०२० मध्य ेकोरोना ्हायरसचा भारतात प्रवेश झाला. 

कोरोनामळेू सगळ जगं भयभीत झाल ं होतं. आपला दशेसदू्धा 

त्याला अपवाद न्हता.  लॉकिाऊनच्या काळात आपल्या 

दशेातील बहूतांश जनता जीव मठूीत धरून आपापल्या घरात जीव 

मठूीत धरून कसेबस ेवदवस ढकलत होती.  

सक्तीच्या लॉकिाऊनच्या वदवसात इतर लोकांना आपल्या 

भववष्याची काळजी सतावत होती. प्रत्येकजण आपापल्या 

पोटापोणाची वचंता सतावत असताना एक स्वीस वषांच्या एका 

संवेदनशील तरूणाला एक वेगळीच समस्या भेिसावत होती. 
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कोरोना्हायरसचा सामना करण्यासाठी प्रचंि मोठ्या प्रमाणावर 

मास्क आवण पी पी ई वकटचे उत्पादन केले जात होते. यामळेू 

प्रत्येक वदवशी आपल्या दशेात अंदाजे एकशे एक मरेीक टन 

जैववक कचरा वनमावण होत होता. या कचऱ्याची ववल्हवेाट कशी 

लावायची याचे उत्तर कूणापाशीही न्हते. ना सरकारकिे कसला 

उपाय होता, ना वैज्ञावनकांकिे!..हा कचरा नावहसा करणे ह ेयेणाऱ्या 

काळात कोरोनापेक्षा मोठे आ्हान असणार आह ेह ेया चाणाक्ष 

तरूणान ेओळखले, आवण आपल्या छोटेखानी प्रयोगशाळेमध्ये 

वापरलेल्या मास्क आवण पीपीई वकटचा पनूवावपर करण्याच्या 

वेगवेगळ्या प्रयोगांमध्ये त्याने वदवसरात् स्वतःला जूंपनू घेतले. तीन 

मवहन्वयांच्या अथक पररश्रमानंतर त्याला या धोकादायक जैववक 

कचऱ्यापासनू मजबतू अशा वीटा बनवण्याच्या कामात यश 

वमळाले व त्याच्यावर अवभनंदनाचा वषावव झाला. या ध्येयवेि्या 

तरूणाचे नाव वबवनश दसेाई!.. 

वबवनशचा जन्वम गजूरातमधल्या वलसाि या शहरामध्ये 

झाला. लहानपणापासनूच वबवनशला नवीन नवीन खटपटी 

करण्याचा छंद जिला. अमेरीकेमध्य े दरूवचत्वाणीवर  ‘िेक्सटर 

ल बोरेटरी’ नावाचा एक टी.्ही. शो असतो, ज्यामध्ये कूमारवयीन 

मलूे घरातल्या घरात छानछान आवण आगळेवेगळे प्रयोग करतात. 

छोट्या वबवनशला या ववज्ञानवनष्ट टी.्ही. वसररअलचे वेि लागले. 
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सहावीच्या वगावत असताना वबवनशने पावहले की काही खोिकर 

मलूांनी त्याच्या वमत्ाच्या कपि्यांवर च्यईुगं गम वचटकावले आह.े 

वबवनशने कसेबसे ते च्यईुगंगम ओरबािून काढल.े त्यान ेते तसेच 

कापिात गूंिाळून ठेवले. शाळा संपल्यावर त्यान ेपावहले की ते 

च्यईुगंगम एखाद्या दगिासारखे टणक झाल ेआह,े त्यातनूच त्याला 

च्यईुगंमच्या वीटा बनवण्याची कल्पना अनोखी सचूली. 

छोटा वबवनश जोमाने कामाला लागला. त्याला त्याच्या 

पालकांनीही प्रोत्साहन वदले. वबवनशचे विील ट क्स कन्वसल्टंट 

आहते. ते रोटरीमध्य ेसदू्धा सवक्रय असल्यान ेआपण समाजाचे दणेे 

लागतो, ही वबवनशची जाणीव लहानपणापासनूच आपोआपच 

ववकवसत झाली. त्या वेळी नरेंद्र मोदी गजुरातचे मखू्यमंत्ी होते. 

वबवनशने त्यांची भेट घेतली आवण त्यांना आपल्या ररसचव आवण 

उत्पादनांबद््दल मावहती वदली. मोदींच्या हस्त े त्याला परूस्कार 

वमळाला. आजवर महाराष्र, गजूरात आवण आंध्रप्रदशे या तीन 

राज्यांमध्ये वबवनशन े शोध लावलेल्या टाकाऊपासनू वटकाऊ 

पद्धतीन े बनवलेल्या वीटांची एक हजारांहून अवधक टॉयलेटस 

बनवली गेली आहते.  इतक्या कमी वयात स्वच्छ भारत या 

मोहीमेत इतका मोठा सहभाग नोंदवल्याबद््दल महान अवभनेता 

अवमताभ बच्चन यांनीसदू्धा २०१६ मध्ये वबवनशची मलूाखत 
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घेतली व त्याचे कौतकू केले आवण आता कोरोनासारख्या 

आपत्तीच ेसदू्धा वबवनशने इष्टापत्तीमध्य ेरुपांतर केले आह.े  

प्रचंि लोकसंख्या, नागररकांची उदावसनता आवण सरकारची 

अपरूी यंत्णा या कारणांमळेू आधीच भारतातल्या प्रत्येक शहरात 

आवण प्रत्येक गावात कचऱ्याची भीषण समस्या आ वासनू उभी 

आह.े त्यात आता एकदाच वापरून टाकून दणे्यात येणाऱ्या मास्क 

आवण पीपीई वकटची भर पिली आह.े वबवनशने काळाची पावले 

ओळखनू वापरलेल्या जैववक कचऱ्यापासनू वीटा बनवण्याच्या 

कामात स्वतःला झोकून वदले व त्यामध्येही यश वमळवले. 

ह्या लाखो टन कचऱ्याच्या वीटा बनवल्या तर त्यातनू 

आपल्याला दहूरेी फायदा होईल. एका बाजलूा दरवषी पारंपाररक 

लाल वीटांमळेू मातीची प्रचंि आवण अपररवमत हानी होत,े ती 

टाळली जाईल. दसुरीकिे वापरलेले पीपीई वकट वनजंतकू करून 

त्याचे वबवनशच्या पद्धतीप्रमाणे पी ललॉक्स बनवले गेल्याने 

कचऱ्याचे महाकाय िोंगरांपासनू आपली सटूका होईल. या वीटा 

वजन पेलण्यास परेूशा सक्षम आहते आवण वॉटरप्रफू आहते. 

भारताला अशा कल्पक बदू्धीच्या शेकिो वबवनश दसेाईचंी गरज 

आह.े कचऱ्यातनू भक्कम वीटा बनवनू संपत्तीवनमावणाचा मागव 

शोधणाऱ्या आवण पयाववरणसाठी संवेदनशीलता जपणाऱ्या या 

स्वीस वषांच्या अववलयाला सलाम!..  
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------------------------------------------------------------------- 

प्लावस्टकयोदे्ध!.. 

---------------------------------------------------- 

आज प्लावस्टक आपल्या जीवनाचा अववभाज्य भाग बनला 

आह.े सरकारने एकदाच वापर करता येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या 

पातळ प्लावस्टकवर किक बंदी घातली आह,े अस े असनूही 

आपल्या दशेामध्य े प्रत्येक वषी तलबल स्वीस हजार टन 

प्लावस्टकच्या कचऱ्याची भर पिते. ह्या कचऱ्यांपासनू तयार 

झालेले उवकरिे आपल्या गावाला, शहराला ववदू्रप आवण गवलच्छ 

करतात. यापासनू मवूक्त वमळावी म्हणनू अनेक लोक प्लावस्टक 

जाळतात, पण जळताना प्लावस्टक मधनू ववषारी आवण घातक 

वाय ूबाहरे पितात, आवण सततच्या वायपू्रदषूणामळेू पररसरातल्या 
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लोकांना प्राणघातक ववकार होतात. आज प्लावस्टकच्या समस्येपढेू 

माणसाची ‘कळतं पण वळत नाही’, अशी अवस्था झाली आह.े 

सगळे दषू्पररणाम मावहत असनूही बहूतांश जनता प्लावस्टकच्या 

दषू्पररणामांकिे दलूवक्ष करत,े पण प्रदषूणाच्या गंभीर समस्येला 

वेळीच ओळखनू त्याच्यावर उत्तरे शोधणाऱ्या अनेक संवेदनशील 

्यक्तीही समाजात असतात. आपल्या लािक्या परृ्थवीला 

प्रदषूणापासनू वाचवण्याच्या उदात्त कायावमध्य े अनेक लोक 

स्वतःला झोकून दतेात.  

प्रत्येक संकट ही सवूणवसंधी असते, असे माननारी पणू्यातली 

दोन प्रेरणादायी ्यवक्तमत्वे म्हणज ेिॉ. मेधा तािपत्ीकर आवण 

वशरीष फितरे! बालपणापासनूच पयाववरण हा मेधा तािपत्ीकर 

यांचा वज्हाळ्याचा ववषय होता. २००९ साली ते दोघे एकदा एका 

अभयारण्यामध्य े वफरण्यासाठी गेले होत.े वतथ े त्यांनी प्लावस्टक 

खाल्ल्यामळेू मतृ्यमुखूी पिलेली सूंदर सूंदर हरणे त्यांच्या 

दृष्टीपथास पिली. ते जीवघेणे दृष्य पाहून त्यांच्या मनात 

कालवाकालव झाली. मन ववषण्ण झाले. त्या घटनेन े त्यांना 

अंतबावह्य हादरावनू टाकले.  

या घटनेनंतर प्लावस्टकच्या समस्येकिे दलूवक्ष करू नय,े 

यासाठी सरकारन,े वकंवा तज्ञांनी काहीतरी ठोस करायला हवे, अशी 

मेधा आवण वशरीष यांच्यात चचाव ्हायची, पण दोन मवहने 
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आपणही इतरांसारखीच नसूतीच चचाव करतोय, या समस्येला 

वनपटण्यासाठी आपण स्वतःच काही करू शकतो का? ही 

अस्वस्थता त्यांना काही केल्या स्वस्थ बस ूदते न्हती. एकदा एका 

पाटीमध्य ेगेलेले असताना त्यांच ेलक्ष शीतपेयामध्ये टाकलेल्या 

बफावच्या खि्याकिे गेले, आवण अचानक वीज चमकावी, असा 

त्यांना साक्षात्कार झाला. जर पाण्याचा बफव  आवण बफावचे पाणी 

बनवले जाऊ शकते, तर कू्रिपासनू प्लावस्टक बनवले जात,े त्या 

प्लावस्टक चे कू्रि का बनवले जाऊ नये या ववचाराने त्यांना झपाटून 

टाकले.   

मेधा आवण वशरीष दोघांचाही अवभयांवत्की वकंवा 

रसायनशास्त्राशी कसलाही संबंध न्हता. मेधा यांची पी एच िी 

माकेटींग या ववषयात झालेली तर वशरीष ह े अथवशास्त्र या 

ववषयातल े तज्ञ पण केवळ कूतहूलातनू त्यांनी प्लावस्टकचा 

अभ्यास सरूू केला.  

मेधा तािपत्ीकर आवण वशरीष फितरे यांनी आपल्या 

छोटेखानी घरगतूी प्रयोगशाळेतच प्लावस्टकच्या कचऱ्यापासनू 

इधंन बनवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग सरूू केले. त्यांनी प्लावस्टकला 

प नमध्ये गरम केले, मग कूकर मध्य ेवाफवले, आवण स्वयंपाकघरात 

केलेल्या अशा अनेक अथक पररश्रमातनू २००९ च्या जलूै 

मवहन्वयात ‘रूद्रा एन्व्हायरेमेंटल सोल्यशुन इवंिया वलवमटेि’ या 
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अनोख्या संस्थेचा जन्वम झाला. जेजरूीच्या एम आय िी सी 

पररसरात आज या संस्थेचा अद्ययावत आवण आय एस ओ 

प्रमावणत कारखाना आह.े शंभर वकलो प्लावस्टकच्या 

कचऱ्यापासनू पन्वनास ते पासष्ट वलटरपयंत इधंन तयार करणारे यंत् 

त्यांनी ववकवसत केले आह.े या प्रवक्रयेत वीस ते बावीस टक्के ग स 

वमळतो. हा ग स इधंन म्हणनू प्रकल्पात वापरला जातो. तेलाची 

इधंन ववक्री करण्यात येते. वशल्लक राहणारी काजळी, रबर आवण 

प्लावस्टक उद्योगात रंग वापरण्यासाठी दणे्यात येते. या यंत्ाच े

आणखी एक वैवशष््टय म्हणज ेया प्रवक्रयेत कूठलेही हानीकारक 

वाय ूबाहरे पित नाहीत. प्लावस्टकमध्य ेधळू, पाणी, माती असली 

तरीही त्याचे ववघटन होत.े रूद्रा एन्व्हायरमेंट सोल्यशुन या संस्थेने 

जनजागतृीसाठी केशव सीता मेमोररअल फाऊंिेशन रस्ट या 

संस्थेशी हातवमळवणी केली, आवण आजवर अंदाजे बावीस हजार 

इमारतींमधनू सात लाख पन्वनास हजार वकलो प्लावस्टकचा कचरा 

जमा केला. या कचऱ्यावर प्रवक्रया केली आवण पयाववरणाला त्या 

प्लावस्टकच्या कचऱ्यापासनू वाचवले. गेली बारा वषव ह े

पयाववरणरक्षणाचे ह ेमहान काम करणारे िॉ. मेधा आवण वशरीष ह े

प्लावस्टकयोदे्ध आपल्या सवांसाठी संकटातनू वाचवणाऱ्या 

एखाद्या दवेदतूापेक्षा कमी नाहीत. 
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--------------------------------------------------------------------- 

कचऱ्यात लपली आहे लक्ष्मी!.. 

---------------------------------------------------- 

 

असं म्हणतात, की ‘पैसे आवण वेळ’ जपनू खचव करावी, ते 

वाया घालवणाऱ्या माणसाचं आयषू्य आपोआपच वाया जातं. या 

दोघांसारखी अत्यंत जपनू जपनू वापरावी अशी आणखी एक 

अत्यंत महत्वाची गोष्ट आह,े ती म्हणज े‘उजाव’! आपल्या प्रत्येका 

जवळ मयाववदत उजेचा साठा असतो. ज्या वदवशी आपण तास दोन 

तास मोबाईल चाळत बसतो त्या वदवशी आपली सजवनशक्ती 
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अक्षरशः संपनू जात,े काहीही प्रॉिक्टी्ह काम न करता वदवस 

संपतो, याचा अनभूव आपण प्रत्येकाने कधीना कधी घेतलेला 

असतो. जसा आपल्या प्रत्येकाकिे एका वलवमटेि उजेचा साठा 

आह,े अगदी तसाच वनसगावकिेही एका ठराववक मयावदतेच उजाव 

साठवलेली आह.े वनसगावतील पेरोल विझेल, ग सचे साठे, 

झािंझिूूपं आवण जंगलातनू वमळणारं लाकूि, भगूभावत लपलेले 

रंगबेरंगी दगि, खवनजं आवण धात,ू एवढंच काय जवमनीतलं पाणी 

सगळं काही एके वदवशी संपणार आह.े ह े सगळे स्पष्टपणे, 

सयूवप्रकाशाएवढे लख्ख माहीत असनूही ही सगळी नैसवगवक 

साधनसंपदा सदासववकाळ, वचरंतन काळापयंत आपल्यासाठी 

वटकून राहील, आवण आपण ती अशीच उपभोगत राहू, अशा 

भ्रमात आपण सगळेच का जगतो?.. 

 

जे्हा के्हा मी माझ्या संभा्य क्लायंटला सचूवतो की 

आपण ग्रीन वबल्िींग बांधयूा, तर त्याचा पवहला प्रश्ण हाच असतो, 

की ह ेकेल्याने माझा काय फायदा? ग्रीन वबल्िींगचा सवावत मोठा 

फायदा म्हणजे उजेची बचत! एक हररत इमारत तेवढ्याच 

आकाराच्या एका पारंपाररक पद्धतीने बांधलेल्या साध्या 

इमारतीच्या तलूनेत कमीत कमी चाळीस टक्के उजेची बचत करत.े 

म्हणनू तर ग्रीन वबल्िींगला ‘एनजी इवफवशअंट वबल्िींग’ म्हणजे 
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‘उजाव कायवक्षम इमारत’ असा समानाथी शलद वापरतात. आपल्या 

इमारतीत, उजेचा कणही वायफळ वाया जाऊ न दणे्याचं बारीक 

वनयोजन करणं, ह ेबवूद्धमान असल्याचं लक्षण न्ह ेका? अनेकदा 

लोकं वदखा्यावर पैसे खचव करतात, पण आपल्या घरामध्ये 

पावसाच्या पाण्याचे पनूभवरण करण्याचा शास्त्रशदू्ध पद्धतीचा खि्िा 

बनवण्यात टाळाटाळ करतात.  पढेू पाण्याचे ट कंर ववकत 

घेण्यामध्य ेत्यांचा भरमसाठ पैसा वाया जातो. फेस टू फेस बांधकामं 

करून मी माझ्या जागेचा इचं न इचं कसा वापरला यासाठी 

मनातल्या मनात स्वतःला शाबासकी दणेारी लोकं, पढेू त्याच 

इमारतींच्या कोंदट, अंधारलेल्या खोल्यांमध्ये वदवसाढवळ्या 

लाईट, पंखे लावनू ववजेची वबलं इतकी जास्त का आली, असं 

म्हणनू महाववतरणला, सरकारला वश्या दते बसतात. ह ेखरे आह े

की उजाव सक्षम इमारती बनवण्याचा खचव साध्या इमारतींपेक्षा पंधरा 

ते वीस टक्के जास्त येतो. पण भववष्यात हाच पैसा 

गूंतवणकूीसारखा चक्रवाढ ्याजान े परतावासदू्धा दतेो. हररत 

इमारतींमध्ये पयाववरणपरूक सावहत्याचा वापर करण्याला 

असाधारण महत्व वदले गेले आह.े वजथे बांधकामाची साईट आह,े 

त्या प्रस्ताववत जागेच्या जवळपासच्या भागात उपललध असलेले 

बांधकाम सावहत्यच वापरावे यावर भर वदला गेला आह.े  

 



कचऱ्यामध्ये लपली आह ेलक्ष्मी पंकज कोटलवार 

41 

 

कारण ेदोन -  

 

१) लोकल मटेररअल वापरल्यान ेइधंनाचा खचव वाचतो.  

२) स्थावनक सावहत्यामळेू कमीत कमी दळणवळण होऊन 

काबवन उत्सजवन म्हणज ेप्रदषूण कमी होते. 

 

गेल्या काही दशकात बांधकामासाठी चढाओढीने लांबनू 

लांबनू सावहत्य आणण्याचे फ ि आले आह.े राजस्थानचा माबवल 

महाराष्रात लांबचा प्रवास करून आणायचा. तेलंगणाच्या खम्मम 

वजल्ह्यातला ग्र नाईट मागावायचा. कधी ढोलपरूी, कधी जैसलमैर, 

कधी आणखी कूठून, लांबनू लांबनू दगि मागवायचे.  इटलीच्या 

करावरा शहराच्या अवतीभवती सापिणारे इटावलयन माबवल 

आपल्या गावात मागवायचे. का? खरचं ते इतके वथव आह े? की 

आपण एकमेकांचे अववचारी अंधानकूरण करत सटूलोय?  खरचं 

तमूच्या गावाच्या तीस वकलोमीटरच्या पररघामध्य ेएकही दजेदार 

बांधकाम सावहत्य उपललध नाही, का तमू्ही कधी मनापासनू त्याचा 

शोधच घेतला नाही?.. ‘वपकतं वतथे ववकत नाही’, ह े

वत्कालाबावधत सत्य हचे यामागचं खरं कारण असावं. 
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ज्या जागेत राकट, टणक पाषाण मबूलक प्रमाणात उपललध 

असतो, तो र क्टर लावनू गावाबाहरे फेकून दणे्याऐवजी, थोिे कष्ट 

घेऊन त्याच दगिाची आपल्या घरात सूंदर वभंत बांधण्याची 

कलात्मकता आपण का दाखवत नाही? कोकणात, पवश्चम 

महाराष्रात आवण काही वठकाणी मराठवाि्यात हा वचऱ्याचा दगि 

मोबालक प्रमाणात उपललध आह,े फक्त दगिकाम करणारी माणसं 

कमी झाली आहते. पण ‘करायचेच’ असे ठरवले तर ह ेसहज शक्य 

आह.े मान्वय आह,े टाकाऊ वस्तूंच ं वटकाऊ वस्तूंमध्ये रूपांतर 

करण्याची सजवनशील क्षमता प्रत्येकामध्ये नसत.े पण बांधकाम 

करताना पनूववापर होईल असे सावहत्य वनविायला काय हरकत 

आह?े म्हणनू वापरून झाल्यावर, ज्या वस्त,ू जे बांधकाम सावहत्य 

पयाववरणावर ओझ ं बनणार नाही, अशी हमी दतंे, असे ग्रीन 

कन्वस्र्क्शन प्रॉिक्ट्स वापरण्यासाठी आपण प्रत्येकान ेजास्तीत 

जास्त प्राधान्वय द्यायला हवे. 

 

काही उदाहरणे दतेो. 

 

१) थोिे रवसक असाल, हौशी असाल, सवि असेल, घाई 

नसेल, आवण फक्त एक दोन मजली छोटेसे टूमदार घर बांधण्याची 
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आवश्यकता असेल तर वसमेंट, स्टील, भाजलेल्या लाल वीट अशा 

पारंपाररक पद्धतीऐवजी माती, न भाजलेल्या कच्च्या वीटांपासनू 

तयार झालेले एक आगळेवेगळे आवण सूंदर घर बांधण्याचा ववचार 

करा. 

 

२) इमारतींमध्य े फवनवचर करताना लाकूि, वकंवा त्यावर 

प्रवक्रया करून तयार झालेले त्याचे अपत्य, जस े की प्लायविू 

वापरले जात,े त्यासाठी वकृ्षांची कत्तल केली जाते. या पापात 

भागीदार ्हायचे नसेल तर साध्या लाकिांऐवजी इवंजवनअिव विू 

काय असते ते एकदा अवश्य जाणनू घ्या. इवंजवनअिव विू ह े

कच्च्या लाकिावर प्रवक्रया करताना वशल्लक राहीलेल्या टाकाऊ 

मानल्या गेलेल्या लाकिाच्या भशू्यापासनू बनवले जात.े 

भशू्शापासनू बनलेले असले तरी ह ेइवंजवनअिव विू मजबतू असते. 

यापासनू बनलेले पावटवशन वकंवा फवनवचर दजेदार असते.  

 

३) प्रत्येक पयाववरणप्रेमी माणसान ेबांब ूही बांधकाम सावहत्य 

म्हणनू वकती अनोखी चीज आह,े याचा जरूर अभ्यास केला 

पावहज.े 
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- बांबचू्या वभंती बनवता येतात. बांबपूासनू फे्रम बनवता 

येतात. बांबपूासनू फ्लोरींग बनवता येते. 

४) वखिक्या दरवाजांमध्ये बसवली जाणारी काच 

वनविताना सयूववकरणे रोखण्यात कायवक्षम अशा ‘लो-इ-ववंिोज’ 

(Low emittance windows) म्हणजे उष्णता रोधक काचेला 

प्राधान्वय द्या. या काचेवर एक पातळ वबनववषारी अशी कोटींग 

केलेली असते, जी प्रखर उष्णतेला घरात प्रवेश करू दते नाही. 

आपोआप घर थंि राहते.  

 

५) एखाद ेइिंस्रीअल शेि बनवायचे असेल तर कांपोझीट 

रूफ प नल शोधा. यामध्ये दोन साध्या वनळ्या रंगाच्या पत्र्यांमध्ये 

फोम वकंवा थमावकोलसारखा वदसणारं सेल्यलुोज स िंवीच सारखं 

ठेवलेलं असतं. अशा इिंस्रीमध्य ेमशीनरीमळेू आधीच खपू तप्त 

हवा असते. त्यात भीषण उन्वहाळा आला तर बघायचे कामच नको. 

कामगारांची कायवक्षमता घटते. हा स िंवीच पत्ा बऱ्यापैकी उष्णता 

रोखनू धरतो.  

 

६) पयाववरणपरूक रंग –  
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- नॉन ्होलाटाईल ऑग ववनक कंपाऊंि पेंट वकंवा ग्रीन पेंट ही 

संकल्पना आता चांगलीच रूजत चालली आह.े रंगांचे उत्पादन 

करणारी प्रत्येक कंपनी ववषारी द्र्ये उत्सवजवत करणारी उत्पादने 

आणण्यासाठी अवधकावधक प्रयत्नशील आह.े  

 

- इतर साध्या पेंटमध्ये नायरस ऑक्साईि नावाचे सकू्ष्म 

ववषारी द्र्य असते, जे माणसाच्या आरोग्यावर ववपरीत पररणाम 

करत.े  

 

- म्हणनू नॉन व्हओसी वकंवा लो व्हओसी रंगच खरेदी 

कराल, याबाबतीत दक्ष रहा.  

 

७) परंपरागत वसमेंट प्लास्टरऐवजी आपल्या घराच्या वभंती 

नैसवगवक वचखलमातीन ेवलंपल्या जाऊ शकतात ह ेतमू्हाला मावहत 

आह ेका? या पयाववरणपरूक आहतेच पण त्या खपूच आकषवक 

आवण सूंदर वदसतात. 

 

- नकूतेच बाजारात आलेले ऑग ववनक पदाथांपासनू बनवले 

जाणारे ‘खादी प्राकृवतक पेंट’ अल्पावधीत प्रचंि लोकवप्रय झाले 



कचऱ्यामध्ये लपली आह ेलक्ष्मी पंकज कोटलवार 

46 

 

आह.े पयाववरणाच्या बाबतीत जागरूकता वाढत आह,े ही एक 

समाधानाची गोष्ट आह.े  

 

प्लावस्टक असो वा स्टील, माती असो वा दगि, पनूववापर 

करता येणाऱ्या वस्तूंचा आग्रह धरला की आपोआपच तमूचे 

बांधकाम पयाववरणपरूक बनत जात.े  ग्रीन प्रॉिक्टस, ग्रीन प्रॉिक्ट 

अजनू वेगळे काय असते? आपल्याकिे आजही झािूला पाय लाग ू

दते नाहीत; वतला लक्ष्मी मानतात. या प्रवतकातनू वस्तूंना 

वनरूपयोगी माननू त्यांना कचऱ्यामध्य े न टाकता त्यांच्यात 

लपलेली लक्ष्मी शोधनू काढा असे तर आपल्या पवूवजांना 

सचूवायचे नसेल?  
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---------------------------------------------------- 

खाऊन माजा! टाकून नको! 

---------------------------------------------------- 

तपू लावलेली नरम नरम चपाती वकंवा गरम गरम भाकरी, 

वांग्याबटाट्याची चमचमीत मसालेदार भाजी, चवदार वरणभात, 

वजभेवर ठेवल्याक्षणी ववरघळणारे गोिगोि गलूाबजामनू, 

सोबतीला लोणचं-पापि- कोवशंबीर- ताक असा सगू्रास जेवणाचा 

मेन ूपावहला तर कोणाच्या तोंिाला पाणी सटूणार नाही? अन्वन ही 

फक्त माणसाची मलूभतू गरज नाही, अन्वन हा मानवी संस्कृतीचा 

एक अववभाज्य घटक आह.े आपण भारतीय लोक तर जेवणावर 

ववशेष प्रेम करतो. ही आनंदाची गोष्ट आह ेकी आपल्या सवांना 

दररोज वेगवेगळे पदाथव खायला आवितात. पण दःूखाची गोष्ट ही 
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की आपल्या सवांना अन्वन फेकून द्यायला वततकेच सदू्धा आविते. 

अन्वन कचऱ्यामध्य ेटाकताना आपल्याला काहीच वाटत नाही.  

नकूतीच संयकु्त राष्राच्या अन्वन आवण कृषी शाखेने प्रवसद्ध 

केलेली आकिेवारीच तसे सांगत आह.े वषव २०१९ मध्य ेआपल्या 

दशेात ६८ कोटी ७६ लाख टन अन्वनाची नासािी झाली. म्हणजे 

एका वषावत एका भारतीय कूटंूबाने सरासरी पन्वनास वकलो अन्वन 

चक्क कचऱ्यामध्य ेफेकून वदले. ‘अन्वन ह ेपणूव ब्रम्ह’ अशी संस्कृती 

मानणाऱ्या समाजासाठी ही आकिेवारी अवजबात शोभनीय नाही. 

अन्वनाची नासािी केल्याने फक्त अन्वन वाया जातं असं नाही. ती 

वरदानरूपाने वमळालेल्या बहूमलू्य अशा साधनसंपत्तीचीही 

नासािीच असते. कोणतंही धान्वय, भाजी वकंवा फळ पाण्याच्या 

वसंचनावशवाय तयार होत नाही. कच्चामाल वाहून नेण्यासाठी 

लागलेली उजाव लागलेली असते. ते अन्वन वशजवण्यासाठी पाणी 

आवण उजेची गरज भासते. ज्याप्रमाणे आजकाल प्रत्येक 

बाळांतपणानंतर अपत्याला जन्वम दणेाऱ्या स्त्रीची तलयेत नाजकू 

होत जाते त्याचप्रमाणे प्रत्येक मौसमात धान्वय वपकवल्यानंतर 

जवमनीचा कस कमी कमी होत जातो. जवमनी नापीक झाल्याचा 

खरा फटका शेतकरीवगावलाच बसतो. त्यांना अनेक आवथवक 

आ्हानांना सामोरे जावे लागत.े जवटल प्रश्णांमळेू आत्महत्या 
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वाढतात. जगण्याच्या मलूभतू आवधकारासाठी त्यांना आंदोलने 

करावी लागतात.  

जास्त अन्वन बनवण्यासाठी जास्तीची खते आवण जास्तीची 

वकटकनाशके बनवावी लागतात. त्यांची वाहतकू करावी लागत.े 

त्यासाठी पनू्वहा नैसवगवक साधनांवरच ताण येतो. जर अन्वन वाया गेले 

नाही तर जवमनी अनतू्पादक होण्याचे आवण ववनाकारण साधनांची 

नासािी होण्याचे प्रमाणही आपोआपच कमी होईल. एक सफरचंद 

वपकवण्यासाठी  सत्तर वलटर पाणी लागतं. साधा एक टोम टो 

वपकवण्यासाठी सरासरी तेरा वलटर पाणी लागतं. एक ग्लास दधू 

आपल्या हातात येण्याआधी त्याच्यावर अंदाजे दोनशे लीटर पाणी 

खचव झालेल ं असतं. एक कप चहा तयार होण्याआधी त्या 

प्रवक्रयेसाठी पस्तीस वलटर पाण्याची गूंतवणकू झालेली असते. 

पाश्चात्य लोक पयाववरणाच्या प्रवत संवेदनशील नाहीत, ते 

चंगळवादी आहते, असं सांगनू हवामान बदलाचं खापर ह ेनेहमीच 

ववकवसत दशेांवर नेहमीच फोिलं जातं. पण अन्वन वाया 

घालवण्याच्या बाबतीत भारतीय अवजबात माग े नाहीत. एका 

शाकाहारी ्यक्तीच्या एका वषावच्या अन्वनाची गरज भागवण्यासाठी 

तलबल अठरा हजार चौरस फूट शेतजवमनीची आवश्यकता भासत.े 

एका मांसाहारी ्यक्तीच्या आहारासाठी वषावकाठी तीन लाख 
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चौरसफूट के्षत् वापरले जात.े अशा ही अन्वन वाया घालवण्याची 

वतृ्ती आपल्याला परविणारी आह ेका? 

आधीच प्रचंि लोकसंख्येमळेू आपल्या दशेाची अवस्था 

वकती केववलवाणी झाली आह.े नैसवगवक साधनसंपत्ती परेूशी 

उपललध नसल्यामळेू इथली बहूतांश जनता त्स्त आवण टंचाईग्रस्त 

आह.े रोजच ेखचव कसे भागवावेत अशा तणावात आह.े स्वच्छ 

पाणी, शदू्ध हवा, सकस आहार सगळ्याचीच वानवा आह.े त्यामळेू 

ही भरमसाठ अन्वनाची  नासािी आपल्याला अवजबात परविणारी 

नाही. उलट ती आपल्या मळूावर उठणार आह.े टाकून वदलेलं अन्वन 

जवमनीत जाऊन सितं. त्यातनू उत्सवजवत झालेला घातक वमथेन ग स 

ओझोनच्या थराला हानी पोहोचवतो. ओझोनला भगदाि पिल ं

की प्रखर सयूववकरणे परृ्थवीवर आग ओकायला लागतात. 

हवामानबदलामळेू प्रत्येक वषी उन्वहाची तीव्रता वाढत चालली 

आह.े 

लहानपणी घरातील मोठी माणस े म्हणायची. “खाऊन 

माजावे, पण टाकून माज ूनये”. आज समस्त मानवजातीला हीच 

गोष्ट पनू्वहा एकदा ओरिून सांगण्याची वेळ आली आह.े “उत ूनका, 

मात ूनका.”  
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---------------------------------------------------- 

शहराची साफसफाई,  

तंिूरूस्त शरीराची कमाई!. 

--------------------------------------------------- 

 

२९ सप्टेंबर २०१९, रवववार! भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदींचा ‘मन की बात’ कायवक्रम सरूू झाला.  भारताच्या 

पंतप्रधानांनी त्यांच्या सत्तावन्वन्या ‘मन की बात’ कायवक्रमासाठी 

‘ररपदूमन बेलवी’ या स्वच्छतादतूाला ववशेष आवतथी’ म्हणनू 

आमंवत्त केले होत,े त्यावेळी त्यांच्यात झालेला संवाद जनतेलाही 

ऐकायला वमळाला. आरोग्य आवण स्वच्छता या दोन्वही क्षेत्ात 
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प्रेरणादायी काम करत असल्याबद््दल पंतप्रधान मोदींनी ररपदूमनचे 

तोंि भरून कौतकू केले. त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप 

मारली आवण गांधीजींच्या १५० ्या जन्वमवदवसावनवमत्त भारत 

सरकारन ेदोन ऑक्टोबरला आयोवजत केलेल्या ‘स्वच्छता धाव’ 

कायवक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. 

कोण आह ेहा ररपदूमन? पंतप्रधान मोदींनी दखल घ्यावी, 

असे कोणते काम तो करत आह?े त्या कायवक्रमानंतर ररपदूमन 

बेलवी ह ेनाव अचानक चचेत आले. ररपदूमन भारतातील पवहला 

‘प्लॉगर’ आह.े प्लॉवगंग या शलदाची उत्पत्ती स्वीिनमध्ये २०१६ 

मध्य े झाली. पहाटेच्या मोकळ्या आवण स्वच्छ हवेमध्ये 

्यायामासाठी एकत् जमलेले जागरूक नागररक ्यायाम करता 

करता रस्त्यावर अस्ता्यस्तपणे ववखरूलेला कचरा एकत् करून 

त्याची योग्य ववल्हवेाट लाव ूलागले, शरीराची दखेभाल आवण 

शहराची स्वच्छता असे दोन्वही हते ूसाध्य होव ूलागले, आवण जॉगर 

आवण वलटर वपकर या दोन शलदांना एकत् करून ‘प्लॉगर’ हा नवा 

शलद जन्वमाला आला. 

भारदस्त ्यवक्तमत्व लाभलेल्या ररपदूमन लोकांना वपळदार 

शरीर कमवण्यासाठी ्यायामाचे धिे दतेो. ररपदूमन एक हािाचा 

धावपटू आह.े त्याच्यासारखे शरीर कमवण्याची इच्छा असणारे 
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वदल्लीमधील शेकिो तरूणतरूणी सकाळी धावण्यासाठी एकत् 

जमतात.  

दररोज सकाळी न चकूता ररपदूमन आपल्या 

सहकाऱ्यांसोबत मोकळ्या रस्त्यांवर वकत्येक वकलोमीटर 

धावायला जातो. धावताना यत तत् ववखरूलेला कचरा ररपदूमनच्या 

नजरेस पिायचा. लहानपणापासनूच त्याला स्वच्छतेची आवि 

आह.े आपलं स्वतःच घर कटाक्षान ेस्वच्छ ठेवणारे आपण आपलं 

शहर वततकं स्वच्छ का ठेवत नाही? असा प्रश्ण त्याला छळायचा. 

पण नसूताच ववचार आवण तक्रारी न करता त्याने कृतीही करण्यास 

सरूूवात केली, आवण स्वच्छतेच्या या उदात्त कामात आपल्या 

सहकाऱ्यांनाही सहभागी करू घेतले. ठरलेले अंतर धावनू झाले की 

ररपदूमन आवण त्याचे सहकारी मोठ्या उत्साहाने रस्त्यावर 

अस्त्यस्त ववखरूलेला कचरा एका जागी गोळा करतात आवण 

त्याची ्यववस्थत ववल्हवेाट लावतात. 

या चळवळीला ररपदूमनने ‘रन एंि वक्लन अप मू् हमेंट’ 

म्हणज े‘स्वच्छताधाव’ असे नाव वदले. बघता बघता ही चळवळ 

वाऱ्यासारखी पसरली.  ववशेषतः कॉपोरेट क्षेत्ात काम करणाऱ्या 

उच्चवशवक्षत तरुणांना ररपदूमनचा हा वेिेपणा भावला. 

स्वच्छताधावेत सहभागी होणाऱ्या तरूणांना उत्साह अतलूनीय 

होता. वदवसेंवदवस त्यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. एकीकिे 
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शरीराची वनगा राखली जाते, आवण पहाटेच्या आनंदी वातावरणात 

कचरा साफ करण्याची वनस्वाथव कृती मनाला सावत्वक आनंदही 

दते.े  बघता बघता प्लॉवगंगचे ह ेलोण भारताच्या इतर शहरातही 

पसरल.े     

हले्थ गरूू ररपदूमन सांगतो, रस्त ेआवण साववजवनक जागा 

स्वच्छ करण्याची कृतीसदू्धा एक दजेदार ्यायामप्रकार आह.े 

यामध्य ेनकळतपणे पोटासाठी, पाठीसाठी उपयकू्त असलेले स्क्व ट, 

विप स्क्व ट, फॉरविव बेंट असे अनेक ्यायाम होतात. सकाळच्या 

्यायामामळेू फूफ्पसूांना ताज्या ऑक्सजनचा परूवठा होतो. शरीर 

वनरोगी राहत.े कूठल्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता एक चांगले 

काम करत असल्याची जाणीव मनाला प्रसन्वनता दतेे. मानवसक 

ताणतणाव पळून जातात, आवण म्हणणूच कदावचत प्लॉवगंग 

करण्यास इच्छूक असलेल्या तरूणांची ववशेषतः महानगरांमध्ये 

वदवसांगवणक वाढत ेआह.े     

आजपयंत ररपदूमनने एकोणीस शहरांमध्ये चारशेहून अवधक 

स्वच्छताधाव मोवहमा आयोवजत केल्या आहते. ‘स्वच्छ भारत 

आवण वनरोगी भारत’ ह ेररपदूमनने उराशी बाळगलेले स्वप्न आह.े 

सोशल वमिीयामळेू ररपदूमन वेग तरूणांमध्ये वेगान ेलोकवप्रय होतो 

आह.े तो वजथेही जातो, तरूणतरूणींचा घोळका त्याच्याकिे 

आकवषवत होतो. पणू्यामध्येही ही चळवळ वेगान ेफोफावते आह.े 
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पणूे प्लॉगसव या संस्थेचे आज चोवीसशे सवक्रय सदस्य आहते.  

शहराची साफसफाई आवण तंदरूूस्त शरीराची कमाई साध्य 

करणाऱ्या अशा ‘स्वच्छताधाव’ मोवहमांमध्ये सहभागी ्हायला 

हव.े  
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--------------------------------------------------------------------- 

आयलॅॅंडहून राजस्थानमध्ये आलेला 

स्वच्छतािूत – कॅरॉन रॉन्वसले 

---------------------------------------------------- 

 

क रॉन रॉन्वसलेचे आजोबा वब्रटीशांच्या राज्यात भारतात 

मखु्य रेल्व े अवभयंता पदावर कायवरत होत.े मुंबई – बिोदा या 

रेल्वेमागावच्या उभारणीचे संपणूव श्रेय क रॉनच्या आजोबांना जात.े 

नौकरीमधनू वनवतृ्त झाल्यावर ते इगं्लंिला वापस गलेे. आपल्या 

जीवनाचा वदघवकाळ त्यांनी भारतात घालवला होता आवण इथल्या 

वास्त्यात ते भारतीय मातीशी एकरुप झाले होते. ते कधी 
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भारताच्या प्रेमात पिले त्यांनाही कळाले नाही. आपला नात ू

क रॉनला ते भारताववषयी भरभरुन सांगत असत. इथला वनसगव, 

इथली संस्कृती, इथल्या संपन्वन इवतहासाचा वारसा याववषयी 

त्यांच्या मनात प्रचंि आकषवण होत.े आपल्या आजोबांच्या तोंिून 

भारताचे कौतकू आवण त्यांच्या भारतातील आठवणी ऐकून क रॉन 

हरखनू जायचा. त्यालाही भारत अनभुवण्याची तीव्र इच्छा झाली 

आवण शेवटी २०१४ मध्य,े वयाच्या पासष्ठा्या वषी तो भारतात 

आलाच. त्यान े इथे बरीच भटकंती केली. आपल्या 

आजोबांसारखाच तो ही भारताच्या प्रेमात पिला. पण इथे त्याला 

एक गोष्ट चांगलीच खटकली. प्रदषूण!  

क रॉनन े राजस्थानमधील राजवाि्यांबद््दल आपल्या 

आजोबांकिून बरेच काही ऐकले होत.े तो वतथेही आवजूवन भेट 

द्यायला गेला. राजस्थानमध्ये जोधपरू शहरात सुंदर, आकषवक 

आवण मनमोहक अशा प्राचीन राजवाि्यांच्या अनेक ऐवतहावसक 

वास्त ूआहते. प्रत्येक महालामध्ये अनेक जलकंूभ आहते ज्यांना 

स्थावनक भाषेत बाविी असे म्हणतात. या जलकंूभांतनू जनतेला 

वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा ्हायचा. अनेक तलाव शाही 

घराण्यांतील ्यक्तींच्या जलवक्रिांसाठी बनवले गेले होत.े या 

जलाशयांच्या अवतीभवती आवण मधोमध चढ उतार करणाऱ्या 

पायऱ्यांची मनमोहक पद्धतीने रचना केलेली असायची. ही 
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पायऱ्यापायऱ्यांची ववलक्षण गुंफण पाहून कोणीही या बावि्यांच्या 

प्रेमातच पितो. ह ेमहाल, या प्राचीन वास्त ूम्हणज ेवास्तकूलेचा 

अवद्वतीय, बेजोि नमनुा आह.े सजवनशील कलाकारांचा दवुमवळ 

आवण अनमोल असा हा ठेवा आह.े पण आपण भारतीय आपल्या 

वारशांचे जतन करण्याच्या कामात थोिेसे उदासीनच असतो. वजथे 

जाईल वतथ े कचऱ्याचे साम्राज्य आपल्या चांगलेच अंगवळणी 

पिले आह.े पण चकचकीत यरुोपमधनू आलेल्या क रॉनला मात् ही 

ददुवशा सहन होईना. आपल्या परीन े ह े बदलायचा त्यान े चंग 

बांधला. अनेक बावि्या या दारुिे आवण जगुारी लोकांचा अि्िा 

बनल्या होत्या. इथे दारुच्या ररकाम्या बाटल्या, वविी वसगारेटींचे 

तकुिे आवण इतर घाण पसरलेली असायची. त्याने स्थावनक 

प्रशासनापासनू अनेक सामावजक संस्थांना या बावि्यांची 

साफसफाई करण्यासाठी अजवववनंत्या केल्या. पण त्याची कोणीही 

दखल घेतली नाही. 

शेवटी क रॉन स्वतःचं जलाशयांच्या स्वच्छतेसाठी पढेू 

आला. सत्तर वषांचा क रोन रोज सहा घंटे बावि्यांमध्ये उतरून 

एकेका बाविीमधील कचरा बाहरे काढू लागला. सरुुवातीला तरुण 

टोळकी त्याला पागल साहबे म्हणनू वचिवायचे. अनेक लोक 

त्याच्याकिे उपहासाने पहायचे. पण या वटकेन ेक रॉन अवजबात 

ववचवलत झाला नाही. त्याने आपले काम अखंिपण ेसरुुच ठेवले. 
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साफसफाई करण्याच्या कामात त्याने मजरूीतत्वावर सोबतीला 

काही लोकही घेतले. हळूहळू नागररकांना क रोनचा प्रामावणक हते ू

लक्षात आला. अनेक लोक स्वतःहून मदतीला पढेु आले. मेहरेगढ 

फोटव रस्टने क रॉनच्या स्वच्छता मोहीमेची दखल घेतली. त्याला 

अनेक स्वयंसेवक परुवले. सोबत या मोहीमेला आवथवक 

सहाय्यसदु्धा केले. क रॉनची वजद्द पाहून शेकिो तरुण बावि्यांच्या 

स्वच्छतेसाठी आवण संरक्षणसाठी पढेु आले.  

क रॉन सांगतात की बावि्यांची स्वच्छता ही फक्त 

जलसंकटासाठी आवश्यक नाही. पयाववरणाचे रक्षण करायचे 

असेल तर आपले सवव जलस्त्रोत आपण वनमवळ ठेवले पावहजेत. 

क रॉन आयररश वणावचा नागररक आह.े त्याचा जन्वम फ्रांसमध्ये 

झाला. तो अनेक दशे वहिंला आह.े भारतात येण्याआधी वीस वषव 

तो पावकस्तानात वास्त्यास होता. कराची, वसंध आवण उमरकोट 

शहरातील वेगवेगळ्या शाळांमध्ये त्याने अध्यापनाचे कायव केले. 

मागच्या सात वषावत भारतातील जलस्त्रोतांना स्वच्छ करण्याचा 

त्यान ेध्यास घेतला आह.े ‘ह े ववश्वची माझे घर’ आवण ‘वसधैुव 

कुटंूबकम’ या तत्वांचे पालन करणारा तो वनमवळ मनाचा 

स्वच्छतादतू आह.े कचऱ्याची सवय अंगवळणी पिलेले भारतीय 

नागररक क रॉनच्या स्वच्छतामोवहमेतनू काही धिा घेतील का?  
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---------------------------------------------------- 

जमचनीने सोडवली प्लावस्टकची समस्या! 

---------------------------------------------------- 

 

पाणी असो वा औषध, शीतपेय असो वा स वनटायझर, 

आजकाल सगळे काही प्लावस्टकच्या बाटलीमध्ये भरुन ववकले 

जात.े तमु्ही बाजारात काही खरेदी करण्यासाठी जाता ते्हा 

कसल्या ना कसल्या रुपातील पावस्टक सोबत घेऊनच येता. 

प्लावस्टक एकदम स्वस्त आह.े ते वजनाला हलके आह ेआवण 

वटकाऊ आह.े पण त्याचा हाच गणुधमव वनसगावच्या मळुावर उठतो. 

जगामध्ये प्रत्येक वदवशी तलबल वदि अलज न्या प्लावस्टकच्या 
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बाटल्या ववकल्या जातात. वापरुन झालेली प्लावस्टकची बाटली 

कचऱ्यात फेकून वदली जाते. प्लावस्टकचे ववघटन होत नाही. पढुचे 

हजारो वषव ती बाटली सषृ्टीवर भार बननू राहत.े प्लावस्टकच्या 

बाटल्यांमळेू तर सवावत जास्त प्रदषुण होत.े जगातल ेसववच दशे या 

प्लावस्टकच्या भस्मासरुाशी कसे लढावे या वचंतेत आहते. जमवनीने 

मात् वेळीच या समस्येच े गांवभयव ओळखले आवण या 

प्लावस्टकरुपी राक्षसाला बाटलीबंद करुन टाकण्यात यश वमळवले.  

जमवनीन े प्लावस्टक आवण काचेच्या बाटल्यांचा पनुवावपर 

करण्यासाठी एक अभेद्य आवण भक्कम यंत्णाच उभी केली. याला 

‘प्फंि वसवस्टम’ असे नाव वदले. २००३ मध्ये याची सरुुवात झाली. 

जमवनीमध्य ेजे्हा के्हा एखाद ेउत्पादन प्लावस्टकच्या बाटलीत 

ववकले जात,े ग्राहकाकिून वबलामध्य ेविपॉझीटच्या स्वरुपात एक 

रक्कम कापनू घेतली जाते. प्रत्येक प्लावस्टक बाटलीवर ‘प्फंि’ ह े

वचन्वह अंकीत केलेले असते. ही बाटली तमुच्या मालकीची नाही. 

वापर करुन झाल्यानंतर ती तमु्हाला परत करायची आह ेअसा 

त्याचा अथव आह.े पैसे मोजलेले असल्यामळेू उपभोक्ता त्या 

प्लावस्टकच्या बाटल्यांना वापरुन फेकून दते नाही. तो प्लावस्टक 

आवण काचेच्या बाटल्यांना काळजीपवुवक सांभाळून ठेवतो.  

ग्राहक पढुच्या वेळी खरेदीला जातो ते्हा तो दकुानदारांना 

त्या वापरुन झालेल्या बाटल्या वापस दतेो. बाटल्या जमा केल्यावर 
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त्याचे आधी कापनू घेतलेले विपॉझीट ग्राहकाला वापस वमळत.े 

पंचवीस बाटल्यांचे साधारण सािेतीन यरुो म्हणज ेतीनशे दहा रुपये 

वमळतात. ही रक्कम वततकीही क्षलु्लक नाही. वापरुन झालेल्या 

जनु्वया बाटल्या जमा करण्यासाठी जमवनीमध्य ेअठे्ठचाळीस हजार 

ररटनव ्हेंिींग मशीन आहते. या मवशन एखाद्या एटीएमसारखं काम 

करतात. बाटली आत टाकली की कुपन बाहरे येते. ह ेकुपन दऊेन 

काहीही खरेदी करता येते.  

वापरुन झालेल्या दारुच्या, बीअरच्या बाटल्या, इतर 

शीतपेय, एल्यवुमवनअमचे क न, गोि दह्याचे िलबे,  इतर वस्तुंसाठी 

वापरल े जाणारे कंटेनर अशा प्रत्येक प्रकारच्या प्लावस्टकला 

पनुववापरात आणण्यासाठी सरकारन ेकेलेली ही नामी यकु्ती प्रचंि 

यशस्वी झाली. जमवनीच्या कचऱ्यामध्ये तमु्हाला प्लावस्टकची 

बाटली शोधनूही सापिणार नाही. एकतर आधीच तेथील नागररक 

पयाववरणाप्रवत सजग आवण संवेदनशील आहते आवण जे्हा 

पैशाचा प्रश्ण येतो ते्हा लोक बेवफवकरीने वागचू शकत नाहीत. 

चाळीस टक्के बाटल्या अत्यंत चांगल्या दजावच्या असतात. त्यांना 

स्वच्छ आवण वनजंतकु करुन पनु्वहा न्या प वकंगसाठी वापरण्यास 

पाठवले जात.े एक चांगल्या दजावच्या प्लावस्टकच्या बाटलीला 

स्वच्छ करुन वीस वेळा वापरले जात.े काचेच्या बाटलीचा तर 

चक्क पन्वनासवेळा पनुवावपर केला जातो.   
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काही बाटल्या अवतशय पातळ प्लावस्टकच्या लगद्यापासून 

बनवलेल्या असतात. अशा एकल वापर प्लावस्टकच्या बाटल्या ह े

पयाववरणासाठी सवावत मोठे आ्हान आह.े यजु एंि थ्रो प्लावस्टक 

सवावत जास्त घातक आह.े एकतर ह े स्वस्त आह,े यांच्या 

वनवमवतीमध्य ेमोठ्या प्रमाणावर काबवन उत्सजवन होत ेआवण यांच्या 

पनुववापरासाठी मोठ्या प्रमाणात उजाव खचव होत.े यातील फक्त एक 

चतथुांश प्लावस्टकच न्याने वापरले जाऊ शकते. जमवनीच्या 

सरकारन े यावरही एक उपाय शोधनू काढला. वसंगल यजु 

प्लावस्टकच्या बाटल्यांवर इतका भरमसाठ कर आकारला जातो 

की लोक स्वतःहूनच त्या बाटल्या घेण्याचे टाळतात. त्यानंतरही 

ज्या हलक्या दजावच्या मोजक्या बाटल्या बाजारात ववकल्या जातात 

त्यांच्यापासनू फायबर वकंवा तत्सम उत्पादन े बनवली जातात. 

अशा रुपान ेप्लावस्टकच्या भस्मासरुाला बाटलीबंद करुन जमवनीने 

इतर दशेांसमोर एक आदशवच उभा केला आह.े जे जमवनीमध्ये 

मागच्या सतरा वषांपासनू घिते आह,े ते भारतात का घिू शकत 

नाही? आपले मायबाप सरकार वकंवा आपल्याकिच्या कंपन्वया 

यापासनू काही धिा घेतील काय?  
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पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची  

ईसावहतय प्रकावशत पुस्तके. 

क्हरवर वक्लक करा आवण वाचा. 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sampatticha_pankomarg_pankaj_kotalwar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/udyog_gatha_pankaj_kotalwar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/satta_ani_shakti_pankaj_kotalwar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/a_akarshanacha_pankaj_kotalwar.pdf
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पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची पुस्तके. 

५ ते ११ लवकरच येत आहेत. 

१) सत्ता आणि शक्ती 

२) संपत्तीचा पंकोमार्ग 

३) ‘र्’ र् ंतविूकीचा  

४) ‘अ’ आकर्गिाचा  

५) ‘बी’ णबजनेसचं 

६) श न्यातून णशखराकडे 

७) पर्ागवरिसे्नही घरे 

८) णनसर्ागर्ि 

९) णनसर्गर्ाथा 

१०) आठविीचंा पेटारा      

११)  ‘अ’ आनंदाचा 

१२) स्वतः ला ओळखा. 
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ई सावहतय प्रवतष्ठानचे हे १४ वे वर्च. 

पंकज कोटलवार यांचे ईसावहतयवर हे पाचवे 

पुस्तक. 

 

जगाकिे स्वच्छ दृष्टीने पहाण्याची दणेगी लाभलेले श्री पंकज 

कोटलवार उफ़व  पंको. ववचारांची स्पष्टता, शलदांचा ठामपणा आवण 

स्वभावातला उदारपणा यांचा वत्वेणी संगम म्हणज ेत्यांच ेलेखन. 

आपला वाचक सवव दृष्टींनी समदृ्ध ्हावा ही एकमेव तळमळ ठेवनू 

ते वलहीतात. पैशाची ताकद आवण पैशाची मयावदा या दोन्वहींची 

नेमकी जाणीव त्यांच्या दृष्टीकोनात आह.े त्यामळेु त्यांचा वाचक 

सवावथांनी समदृ्ध होईल याची खात्ी पटते. 

असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती असत.े आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन 

हजार वष े कवीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामांपासनू ही 

परंपरा सरुू आह.े अखंि. अजरामर. म्हणनू तर वदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शंभ ूगणपलु े(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. 

वसंत बागलु (२०), शभुांगी पासेबंद(१४), अववनाश नगरकर(४), 

िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३२), अनील वाकणकर 

(९), फ्रावन्वसस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(९), अनंत 

पावसकर(४), मध ूवशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंिांचे 
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महाभारत), श्री. ववजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथव), मोहन मद्वण्णा 

(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्तके), ववनीता दशेपांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंवदनी 

दशेमखु (५), िॉ. सजुाता च्हाण (११), िॉ. वषृाली जोशी(२७), 

िॉ. वनमवलकुमार फिकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), िॉ. नंवदनी 

धारगळकर (१३), अंकुश वशंगािे(१४), आनंद दशेपांिे(४), 

नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) 

स्वाती पाचपांिे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपांिे(५), वदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुधती 

बापट(३), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खांदवेाले(४) पंकज 

कोटलवार(५) िॉ. सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), 

आसावरी काकिे(३) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुवी लेखक ई 

सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकांपयंत पोहोचवतात. 

एकही पैशाची अपेक्षा न ठेवता. 

अशा सावहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा 

सावहत्य वकृ्ष जागवतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठेवील याची 

आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक 

मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन ्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या ्यासपीठांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आवण या सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े  
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आवण ग्रंथोपजीववये । ववशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी । 


