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

िी पयाावरण यौद्धा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवयचकयंनय ववनयमलू्र् घऊे दतेो.  

कयरण ई पसु्तक एकदय बनलं की एकजण वयचो वय एक लयख.  

आमचं कयहीच कमी होत नयही.  

उलट आनंद वयढतो, मजय र्ेते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट कय घ्र्यवं? 

तमु्हयलयही कयही दतेय र्ेईल.  

असे कयही द्यय ज्र्यने ई सयवहत्र्च्र्य लेखकयंनय, टीमलय आवण तमु्हयलय आनंद वमळेल 

आवण तमुचं कयहीच कमी होणयर नयही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्यय 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हयलय द्यय 

वमत्यंनय आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करय 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

वमविर्यवर ई सयवहत्र्चय प्रचयर करय.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्यय 

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 
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मी पर्ाावरण र्ौद्धा 

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 लेखकयकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे 

पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकयची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आह.े 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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www.esahity.com 

esahity@gmail. com 
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eleventh floor 

eternity 
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Thane. 400604 

 

प्रकविन : १२ फेब्रवुयरी २०२२ (मयघ शकु्ल एकयदशी शके १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
 

• 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 आभयर 

 

या पुस्तकाचे ई प्रकाशन व ववनामूल्य ई ववतरण करण्याची परवानगी 

विल्याबद्दल 

वप्रर्यंश पवललवशंग हयऊस प्रय. वल. 

प्रकयशकः 

वनकीतय चंदयवयर 

वशव पयवाती, वसग्नल क पं 

लयतरू 413512 

संपका ः 9422965218 (Whatsapp Only) 

 

मखुपषृ्ठ: प्रश ांत ज धव 

 

र्यंचे मनःपवुाक आभयर 

 

ई सयवहत्र् प्रवतष्ठयन  
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लेखकयचय पररचर्  

 

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 

 

 

 

ज्र्यंच्र्यमळेू मलय पर्यावरण र्य ववषर्यची गोिी लयगली,  

ज्र्यंच्र्यमळेू पर्यावरण संवर्ानयचे दयलन खलुे झयले, 

 

ज्र्यंच्र्यमळेू मयझ्र्य आर्षु्र्यलय एक नवी वदशय वमळयली, 

आदरणीर् प्रयध्र्यवपकय शभुदय चयपेकर म िम, 

वप्रंवसपल, िी. वयर्. पयटील स्कूल ऑफ आवका टेक्चर 

लोहगयव, पणूे 
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अनकु्रमवणकय  

• वन जगवणयरे दवेदतू 

• सोळय वषयांची पर्यावरण र्ौद्धय 

• कचऱ्र्यतनू संपत्तीचे सजान – वबवनश दसेयई 

• पर्यावरणयचय ध्र्यस बयळगणयरे ध्र्ेर्वेिे 

• प्लयवस्टक र्ौदे्ध 

• वकृ्षमयतय विमक्कय 

• अरयवलीमध्रे् फुलले उद्ययन 

• सयफसफयई आवण शरीरयची कमयई 

• दशेी गयईचंं आश्रर्स्ियन; बीजोम 

• पर्यावरण बयलर्ौद्धय – वलवसवप्रर्य कयगंजुयम 

•  वहमयलर्यचय रक्षक गेलय. 

• मयतीशी नयळ जोिणयरय वकमर्यगयर 

• आर्ांल िंहून आलय स्वच्छतयदतू 

• लयखो झयिे लयवणयरय बयलदतू 

• हररत घरयंचय सजानकयर – वनलंजन भोवयल 

• ववश्वपयवनी तळुशी 

• स्वच्छतयदतूयचंय संरंक्षक 
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वन जगवणयरे दवेदतु 

 

आज आपल्र्य भोवतयलचं पर्यावरण दवुषत झयलेलं आह.े प्रदवुषत 

हवय-पयणी-जवमन ह्यय सगळर्यंकिे बघनु आपण सवाजण अस्वस्ि पणे 

हळहळतो, ससु्कयरे सोितो आवण नजर वफरवनु आपल्र्य कयमयकिे वळतो. 

एकीकिे शहरी भयगयत कोरिं, नीरस आवण शषु्क जीवन आह ेतर दसुरीकिे 

जंगल आवण वनयंच्र्य वेगळर्यच समस्र्य आहते.भरमसयठ वकृ्षतोि 

कोवळर्य, वनष्पयप वन्र्प्रयणर्यंच्र्य हक्कयच्र्य घरयंचय नयश आवण हत्ती, वयघ, 

वसंह अशय प्रयणर्यंच्र्य वशकयऱ्र्यंनी कु्ररपणे केलेल्र्य हत्र्य अशय प्रकयरच्र्य 

घटनयंमध्रे् वयढ होत चयलली आह.े अशयवेळी जगयतले कयही अदभतु 
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आवण असयमयन्र् लोक आपल्र्यलय कय जगयवं आवण कसं जगयवं, ह्ययचय 

र्िय घयलनु दतेयत. 

 

एकय बयजलुय दशेयतली अलजयवर्ी जनतय ‘मी आवण मयझं’ 

बघणर्यत र्न्र्तय मयनते, पण कयही मोजके लोक स्वयियानं भरलेलं तचु्छ 

जीवन त्र्यगनु एक भव्र् आवण उदयत्त संकल्प घेतयत. आपलं अख्खं आर्षु्र् 

एकय ध्रे्र्यसयठी वयहुन घेतयत. असंच एक अवनवयसी भयरतीर् जोिप ं

पयर्यशी सगळर्य सखुसवुवर्य लोळण घेत असतयनय, त्र्यंचय त्र्यग करुन 

वनसगयाच्र्य संरक्षणयसयठी कनयाटकच्र्य जंगलयमध्रे् मयगच्र्य पंचवीस 

वषयांपयसनु अववरत झटत आह.े मतृप्रयर् झयलेल्र्य वनयचं वहरव्र्यगयर गदा 

वनरयईमध्रे् रुपयंतर करणयऱ्र्य ह्यय जोिप्र्यलय आपण आर्वुनक कयळयतले 

ऋषी म्हणटलं पयवहजे. अवनल मल्होत्य ह े तसे मळुचे भयरतीर्, वशक्षण 

झयल्र्यवर ते अमेरीकेलय गेले. वतिे त्र्यंचय बयंर्कयमयचय आवण रेस्टॉरंटचय 

व्र्वसयर् होतय, न्र् ु जसीमर्ल्र्य वयस्तव्र्यत त्र्यंची पयमेलय नयवयच्र्य 

मलुीशी भेट झयली, त्र्यंच ंप्रेम जळुलं आवण ते वववयहबद्ध झयले. 

 

त्र्य दोघयंनयही वनसगयाचं प्रचंि आकषाण होतं, ते आपल्र्य 

हवनमनुलय अमेरीकेतल्र्यच हवयई बेटयंवर वफरयर्लय गेले, आवण वतिल्र्य 

वनसगयाच्र्य प्रेमयतच पिले, आवण शेवटी वतिेच स्ियईक झयले. १९८६ मध्र्े 
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अवनलच्र्य विीलयंच वनर्न झयलं, जवे्हय वविलयंच्र्य अंत्र्ववर्ीलय ते दोघे 

भयरतयत आले तेव्हय हरीद्वयर आवण आसपयसचय प्रदशे पयहुन त्र्यंनय अतीव 

दःुख झयलं. प्रचिं प्रमयणयत होणयरी वकृ्षतोि, प्रदवुषत नद्यय, आवण संवेदनय 

हरवलेलं समयजमन, त्र्यंनय स्वस्ि बस ुदते नव्हतं. भयरतयतील वनसगयाच्र्य 

संवर्ानयसयठी कयहीतरी करयर्चं त्र्यंनी ठरवलं. पण ह े कयहीतरी करणं 

म्हणजे सयर् ं कयहीतरी नव्हतं, तर ते त्र्यंच्र्य जीवनयचं सवास्व अपाण 

केल्र्यसयरखचं होतं. भयरतयत रे्ऊन वनसगा संवर्ान करयर्चं म्हणनु चक्क 

त्र्यंनी त्र्यंची हवयईमर्ली मयलमत्तय ववकली, पैसे जमवले आवण एकय 

वमत्यकरवी त्र्यंनी कनयाटकयतील कोियग ु वजल्ह्ययमध्रे् ब्रम्हवगरी भयगयत 

पंचयवन्न एकरचं एक ओसयि मयळरयन ववकत घेतलं. 

 

वतिं प्रयणी-पक्षर्यंसयठी एक कृवत्म अभर्यरणर् बनवणर्यचं एक 

आगळंवेगळं स्वप्न त्र्यंनी पयवहलं. त्र्य मयळरयनयवर झयिं, वेली लयवणर्यत, 

प्रयणर्यंनय, पक्षर्यंनय हक्कयचय वनवयरय दणेर्यच्र्य कयमयत त्र्यं दोघयंनी स्वतःलय 

वदवसरयत् झोकुन वदलं. अियात ह ेइतकं सोपं नयही, ह ेिोि्र्यच वदवसयत 

त्र्यंच्र्य लक्षयत आलं, आजबुयजचु्र्य शेतीमध्रे् अजनुही घयतक पेस्टीसयईि 

वयपरले जयत होते. त्र्यंनी जमेल तशी आजबुयजचुी शेती ववकत घेऊन वतचे 

गदा वनरयईत रुपयंतर करयर्चय चंग बयंर्लय. असंख्र् अिचणी आल्र्य, 

अनेकयंनी अनेक प्रकयरे त्यस वदलय. पण मल्होत्य दयंपत्र् अववचलपण,े 
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खंबीरपणे अिचणींनय तोंि दते रयहीले. आज पंचवीस वषयांच्र्य अिक 

पररश्रमयचं फळ म्हणनु आज त्र्य ओसयि मयळरयनयचं स्वगयालयही हवेय 

वयटयवय, अशय वहरव्र्यगयर नंदनवनयत रुपयंतर झयलं आह.े तीनशे एकरवर 

पसरलेल्र्य ह्यय भयरतयतल्र्य पवहल्र्यववहल्र्य कृवत्म अभर्यरणर्यचं नयव सयई 

– सेव्ह एवनमल इवनवशएटीव्ह असं आह.े 

 

आज ह्यय अभर्यरणर्यत हत्ती, वबबटे, वचतळ, सयंबर, हरणं मकु्त 

संचयर करतयत. रंगबेरंगी आकषाक पक्षी आवण मोहक फुलझयियंच्र्य वकती 

प्रजयती आहते ह्ययची तर गणतीच नयही. प्रयणर्यंची तहयन भयगवणर्यसयठी 

त्र्यंनी ह्यय अभर्यरणर्यत एकय सुंदर नदीसदु्धय बनवली आह.े एकोणऐशंी 

वषयांचे अवनल आवण अिुसष्ट वषयांच्र्य पयमेलय आजही जेव्हय आपल्र्य ह्यय 

नंदनवनयत फेरफटकय मयरतयत, आवण वनसगयाच्र्य अदभतु आनंदयत हरवनु 

जयतयत, तेव्हय त्र्यंच्र्य चेहऱ्र्यवर एक ववलक्षण, लोभसवयणय आनंद 

असतो. वकृ्षवल्ली आम्हय सोर्री आवण भतुदर्य हीच ईश्वरसेवय असं 

तळमळीनं सयंगणयऱ्र्य आपल्र्य संतयंचयच वयरसय ते जतन करत आहते. 

वनसगा जगयवय, प्रयणीपक्षर्यंनय हक्कयचं घर वमळयवं, जैवववववर्तय वयढयवी, 

अशय पववत् संकल्पयमध्रे् आपल्र्य आर्षु्र्यच्र्य सवमर्य अपाण करणयऱ्र्य 

ह्यय आर्वुनक वनदतुयंनय पयहुन आपण आपोआपच नतमस्तक होतो. 
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पर्यावरण र्ौद्धय; ग्रेटय िनबगा!.. 

 “आत्तय मी इिं तमुच्र्यसमोर भयषणयसयठी नयही, तर आत्तय मी 

मयझ्र्य त्र्य समदू्रयपयर असलेल्र्य मयझ्र्य छयनशय शयळेत असयर्लय हवं होतं, 

तमु्ही इिे जमलेले सवा रयजकीर् नेते ढोंगी आहयत, तमु्ही आमचय वनरोगी 

आर्षू्र् जगणर्यचय हक्क वहरयवनू घेतलयत, नसुत्र्य पोकळ गप्पय मयरून 

तमू्ही सवयांनी आजच्र्य तरूण वपढीची सगळी स्वप्नं र्ळूीलय वमळवलीत”, 

“प्रदषूणयमळेू आज कोट्र्यवर्ी लोक त्यस सहन करत आहते, 

लयखो लोक मरत आहते, संपणूा जगभर पर्यावरणयचं संतलून वेगयनं ढयसळत 

चयललेलं आह,े संपणूा जग ववनयशयच्र्य उंबरठ्र्यवर उभं असतयनय दखेील 
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तमू्हयलय अजनूही जयग कशी रे्त नयही? तमू्हय सवयांनय फक्त पैशयची, 

संपत्तीची आवण आविाक ववकयसयची भयषय कळते.” 

तयपलेल्र्य वशसयसयरखे कयनयत घसुणयरे ह े शलद होते, तिफदयर 

आवण र्यिसी पर्यावरण र्ौद्धय असलेल्र्य ग्रेटय िनबगा ह्यय षोिशवषीर् 

तरूणीचे! ज्र्य वर्यत मलूींमर्लय अवखळपणय ओसंिून वयहत असतो, 

ज्र्य वर्यत इतर आपल्र्य भयवी आर्षू्र्यची गलूयबी स्वप्ने रंगवणर्यत व्र्स्त 

असतयत, त्र्य वकशोरवर्ीन वर्यत प्रचिं संतप्त झयलेली गे्रटय संर्कू्त रयष्रयने 

आर्ोवजत केलेल्र्य जयगवतक हवयमयनबदल पररषदचे्र्य व्र्यसपीठयवरून 

वनभार्पणे जगभरयतल्र्य रयजकीर् नेततृ्वयलय खिे बोल सनूयवत होती. 

“हयऊ िेअर र्?ु” ही वतची गजानय पर्यावरणबदलयकिे दलूाक्ष 

करणयऱ्र्य प्रत्र्ेक जबयबदयर व्र्क्तीलय जयब ववचयरत होती. वतच्र्य 

चेहऱ्र्यवरचय संतयप आवण वतच्र्य िोळर्यतले अश्र ू प्रत्रे्क संवेदनशम 

व्र्क्तीलय वनरूत्तर करत होते. 

कोण आह ेही ग्रेटय िनबगा?  ती कूठून आली? वतचे ध्रे्र् कयर्? 

पर्यावरणयच्र्य मदू्ययवर वतने संपणूा जगयचे लक्ष एकयएकी वेर्नू कसे घेतले? 

जयगवतक नेत्र्यंसमोर उभय रयहून त्र्यंनय असे खिसयवनू बोलणर्यचे सयमर्थर्ा 

वतच्र्य अंगी कसे वनमयाण झयले? गे्रटय मळूची स्वीिनची! ३ जयनेवयरी २००३ 
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मध्रे् स्टॉकहोम शहरयत वतचय जन्म झयलय. वतची आई एक ओपेरय गयवर्कय 

होती, विील अवभनेतय होते. वमळतील त्र्य छोट्र्य मोठ्र्य भवूमकय करयर्चे. 

अकरय वषयाची असतयनय ग्रेटयने पर्यावरणयचय अभ्र्यस सरूू केलय, पण 

जसजशी ती जयगवतक हवयमयनबदलयचय अभ्र्यस करू लयगली, वतच्र्य 

िोळर्यसमोर पर्यावरणबदलयचे ववनयशक आवण संहयरक रूप उभे रयहू 

लयगले. हवयमयनबदलयमळेू वरचेवर परृ्थवी तयपते आह,े जंगले जळत आहते, 

जनयवरे मरत आहते, वहमवशखरे ववतळल्र्यने नव्र्य समस्र्य वनमयाण होत 

आहते, ह े भीषण वचत् समोर असतयनयदखेील कोणीही र्यववषर्ी गंभीर 

नयही. प्रत्र्ेक दशे स्वतःचय जयस्तीत जयस्त आविाक ववकयस सयर्णर्यमध्र्ेच 

मग्न आह.े कोवळर्य वर्यच्र्य गे्रटयलय ह ेवचत् सहन होईनय, र्यमळेू ती घोर 

वनरयशेत गेली. बयरय वषयांची असतयनय वतलय ऑटीझमसयरख्र्य गंभीर 

आजयरयने ग्रयसले. मयत् ही सगळी मरगळ झटकून गे्रटय एकय मोठ्र्य 

लढ्र्यसयठी खंबीरपणे उभय ठयकली. 

पर्यावरणबदलयववषर्ी उदयसीन असलेल्र्य वढम्म असलेल्र्य 

सरकयरचं लक्ष वेर्नू घेणर्यसयठी चौदय वषयांची असतयनय वतने हयतयत एक 

पयटी घेतली आवण आपल्र्य शयळेत संप सरूू केलय. बघतय बघतय वतचय 

लढय दशेपयतळीवर पोहोचलय. स्वीिनच्र्य संसदमेध्रे् गे्रटयची दखल घेतली 

गेली. ग्रेटयचे आईविील मयनववर्कयर चळवळीचे कयम करयर्चे, ग्रेटयची 
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आई ववमयनयने प्रवयस करयर्ची, आवण विील मयंसयहयर करयर्चे. र्य दोन्ही 

गोष्टींमळेू प्रदषूणयत भर पिते, म्हणनू गे्रटयने आपल्र्य पयलकयंनय 

पर्यावरणबदलयववषर्ी सजग केले. गे्रटयच्र्य र्य आवयहनयमळेू वतच्र्य आईने 

ववमयन प्रवयस सोिलय, विील मयंसयहयर सोिून कयर्मस्वरूपी 

शयकयहयरयकिे वळले. न्र्रु्ॉका  आवण मयवद्रदमध्रे् झयलेल्र्य संर्कु्त रयष्रयंच्र्य 

हवयमयनपररषदते सहभयगी होणर्यसयठी ग्रेटय बोटीने गेली होती. रयजकीर् 

पढूयरी, बहूरयष्रीर् कंपन्र्यंचे अवर्कयरी पर्यावरणयववषर्ी खोटय कळवळय 

दयखवतयत, मयत् पोकळ गप्पय आवण आश्वयसने दऊेन ते चलयखपणे 

जनतेच्र्य िोळर्यत र्ळूफेक करतयत, ह े कटू सत्र् गे्रटय आपल्र्य 

वेगवेगळर्य भयषणयतनू वनवभािपणे जगयसमोर मयंिते. 

गे्रटयने पर्यावरण ववषर्यवर वदलेल्र्य भयषणयंचय संग्रह ‘नो वन इज टू 

स्मॉल, टू मेक ए विफरंस’ म्हणजे ‘बदल घिवणर्यसयठी कोणीही लहयन 

नसतो’, र्य नयवयने पसु्तकरुपयमध्रे् प्रकयवशत झयलय. जे सोळय वषयाच्र्य 

गे्रटयलय कळते, ते तमूच्र्यआमच्र्यसयरख्र्य शहयणर्यंनय कय कळत नयही? 

कळत असेल तर पर्यावरणपरूक जीवनशैलीचय आपण स्वीकयर कय करत 

नयही? आपण वेळीच पर्यावरणयकिे लक्ष वदले नयही तर ग्रेटय िनबगाच्र्य 

‘हयऊ िेअर र्?ु’ र्य वनरुत्तर करणयऱ्र्य प्रश्णयचय आपल्र्यलयही सयमनय 

करयवय लयगेल. 
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कचऱ्र्यतनू संपत्ती वनमयाण –वबवनश दसेयई 

मयचा २०२० मध्रे् कोरोनय व्हयर्रसचय भयरतयत प्रवेश झयलय. 

कोरोनयमळेू सगळ जगं भर्भीत झयलं होतं. आपलय दशेसदू्धय त्र्यलय 

अपवयद नव्हतय.  लॉकियऊनच्र्य कयळयत आपल्र्य दशेयतील बहूतयंश 

जनतय जीव मठूीत र्रून आपयपल्र्य घरयत जीव मठूीत र्रून कसेबसे वदवस 

ढकलत होती.  

सक्तीच्र्य लॉकियऊनच्र्य वदवसयत इतर लोकयंनय आपल्र्य 

भववष्र्यची कयळजी सतयवत होती. प्रत्र्ेकजण आपयपल्र्य पोटयपोणयची 

वचंतय सतयवत असतयनय एक सव्वीस वषयांच्र्य एकय संवेदनशील तरूणयलय 

एक वेगळीच समस्र्य भेिसयवत होती. कोरोनयव्हयर्रसचय सयमनय 
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करणर्यसयठी प्रचिं मोठ्र्य प्रमयणयवर मयस्क आवण पी पी ई वकटचे उत्पयदन 

केले जयत होते. र्यमळेू प्रत्रे्क वदवशी आपल्र्य दशेयत अंदयजे एकशे एक 

मेरीक टन जैववक कचरय वनमयाण होत होतय.  

र्य वववशष्ट कचऱ्र्यची ववल्हवेयट कशी लयवयर्ची र्यचे उत्तर 

कुणयकिे नव्हते. नय सरकयरकिे, नय वैज्ञयवनकयंकिे!..हय कचरय नयहीसय 

करणे ह ेर्ेणयऱ्र्य कयळयत कोरोनयपेक्षय मोठे आव्हयन असणयर आह ेह ेर्य 

चयणयक्ष तरूणयने ओळखले, आवण आपल्र्य छोटेखयनी प्रर्ोगशयळेमध्र्े 

वयपरलेल्र्य मयस्क आवण पीपीई वकटचय पनूवयापर करणर्यच्र्य वेगवेगळर्य 

प्रर्ोगयंमध्रे् त्र्यने वदवसरयत् स्वतःलय जूंपनू घेतले. तीन मवहन्र्यंच्र्य अिक 

पररश्रमयनंतर त्र्यलय र्य र्ोकयदयर्क जैववक कचऱ्र्यपयसनू मजबतू अशय 

वीटय बनवणर्यच्र्य कयमयत र्श वमळयले व त्र्यच्र्यवर अवभनंदनयचय वषयाव 

झयलय. र्य ध्रे्र्वेि्र्य तरूणयचे नयव वबवनश दसेयई!.. 

वबवनशचय जन्म गजूरयतमर्ल्र्य वलसयि र्य शहरयमध्रे् झयलय. 

लहयनपणयपयसनूच वबवनशलय नवीन नवीन खटपटी करणर्यचय छंद जिलय. 

अमेरीकेमध्रे् दरूवचत्वयणीवर  ‘िेक्सटर ल बोरेटरी’ नयवयचय एक टी.व्ही. शो 

असतो, ज्र्यमध्रे् कूमयरवर्ीन मलेू घरयतल्र्य घरयत छयनछयन आवण 

आगळेवेगळे प्रर्ोग करतयत. छोट्र्य वबवनशलय र्य ववज्ञयनवनष्ट टी.व्ही. 

वसररअलचे वेि लयगले.  
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सहयवीच्र्य वगयात असतयनय वबवनशने पयवहले की कयही खोिकर 

मलूयंनी त्र्यच्र्य वमत्यच्र्य कपि्र्यंवर च्र्ईुगं गम वचटकयवले आह.े वबवनशने 

कसेबसे ते च्र्ईुगंगम ओरबयिून कयढले. त्र्यने ते तसेच कयपियत गूंियळून 

ठेवले. शयळय संपल्र्यवर त्र्यने पयवहले की ते च्र्ईुगंगम एखयद्यय दगियसयरख े

टणक झयले आह,े त्र्यतनूच त्र्यलय च्र्ईुगंमच्र्य वीटय बनवणर्यची कल्पनय 

अनोखी सचूली. छोटय वबवनश जोमयने कयमयलय लयगलय. त्र्यलय त्र्यच्र्य 

पयलकयंनीही प्रोत्सयहन वदले. वबवनशचे विील ट क्स कन्सल्टंट आहते. ते 

रोटरीमध्रे् सदू्धय सवक्रर् असल्र्यने आपण समयजयचे दणेे लयगतो, ही 

वबवनशची जयणीव लहयनपणयपयसनूच आपोआपच ववकवसत झयली.  

त्र्य वेळी नरेंद्र मोदी गजुरयतचे मखू्र्मंत्ी होते. वबवनशने त्र्यंची भेट 

घेतली आवण त्र्यंनय आपल्र्य ररसचा आवण उत्पयदनयंबद्दल् मयवहती वदली. 

मोदींच्र्य हस्ते त्र्यलय परूस्कयर वमळयलय. आजवर महयरयष्र, गजूरयत आवण 

आंध्रप्रदशे र्य तीन रयज्र्यंमध्रे् वबवनशने शोर् लयवलेल्र्य टयकयऊपयसनू 

वटकयऊ पद्धतीने बनवलेल्र्य वीटयंची एक हजयरयंहून अवर्क टॉर्लेटस 

बनवली गेली आहते. इतक्र्य कमी वर्यत स्वच्छ भयरत र्य मोहीमेत इतकय 

मोठय सहभयग नोंदवल्र्यबद्द्ल महयन अवभनेतय अवमतयभ बच्चन र्यंनीसदू्धय 

२०१६ मध्रे् वबवनशची मलूयखत घेतली व त्र्यचे कौतकू केले.  
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आवण आतय कोरोनयसयरख्र्य आपत्तीचे सदू्धय वबवनशने इष्टयपत्तीमध्रे् 

रुपयंतर केले आह.े प्रचिं लोकसंख्र्य, नयगररकयंची उदयवसनतय आवण 

सरकयरची अपरूी रं्त्णय र्य कयरणयंमळेू आर्ीच भयरतयतल्र्य प्रत्रे्क शहरयत 

आवण प्रत्रे्क गयवयत कचऱ्र्यची भीषण समस्र्य आ वयसनू उभी आह.े 

त्र्यत आतय एकदयच वयपरून टयकून दणेर्यत रे्णयऱ्र्य मयस्क आवण 

पीपीई वकटची भर पिली आह.े वबवनशने कयळयची पयवले ओळखनू 

वयपरलेल्र्य जैववक कचऱ्र्यपयसनू वीटय बनवणर्यच्र्य कयमयत स्वतःलय 

झोकून वदले व त्र्यमध्रे्ही र्श वमळवले. ह्यय लयखो टन कचऱ्र्यच्र्य वीटय 

बनवल्र्य तर त्र्यतनू आपल्र्यलय दहूरेी फयर्दय होईल. एकय बयजलूय दरवषी 

पयरंपयररक लयल वीटयंमळेू मयतीची प्रचिं आवण अपररवमत हयनी होते, ती 

टयळली जयईल. दसुरीकिे वयपरलेले पीपीई वकट वनजांतकू करून त्र्यचे 

वबवनशच्र्य पद्धतीप्रमयणे पी ललॉक्स बनवले गेल्र्यने कचऱ्र्यचे महयकयर् 

िोंगरयंपयसनू आपली सटूकय होईल. र्य वीटय वजन पेलणर्यस परेूशय सक्षम 

आहते आवण वॉटरप्रफू आहते. भयरतयलय अशय कल्पक बदु्धीच्र्य शेकिो 

वबवनश दसेयईचंी गरज आह.े कचऱ्र्यतनू भक्कम वीटय बनवनू 

संपत्तीवनमयाणयचय मयगा शोर्णयऱ्र्य आवण पर्यावरणसयठी संवेदनशीलतय 

जपणयऱ्र्य र्य सव्वीस वषयांच्र्य अववलर्यलय सलयम!..  
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पर्यावरणयचय ध्र्यस बयळगणयऱ्र्य ध्रे्र्वेि्र्यंची गोष्ट 

 

पयच जयनेवयरी २०२१ र्य वदवशी नगर वजल्ह्ययतल्र्य रयळेगणवसद्धी 

र्य गयवयमध्र्े एकय स्वयगत कक्षयच्र्य उद्घयटनयचय एक छोटेखयनी पण दखेणय 

सोहळय संपन्न झयलय.  ह्यय अनोख्र्य स्वयगतकक्षयच ेउदघयटन अणणय हजयरे 

र्यंच्र्य हस्ते झयले.  र्य समयरंभयसयठी नगर वजल्ह्ययत स्नेहयलर् र्य संस्िेचे 

संस्ियपक िॉ. वगरीश कूलकणी र्यंची उपवस्िती होती, पयबळच्र्य ववज्ञयन-

आश्रम र्य संस्िेत कयम करणयरे प्रवसद्ध वैज्ञयवनक िॉ. अरूण दीवक्षत ह ेसदू्धय 
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आले होते. र्य छोट्र्यशय स्वयगत कक्षयचे वैवशष््टर् म्हणजे ही वयस्त ूपणूापणे 

वनसगास्न्हहेी पद्धतीने बयंर्ली गेली आह.े  

ही वयस्त ू उभय करणयऱ्र्य टीमचे कौतकू करून, त्र्यंनय सवदच्छय 

दणेर्यसयठी पर्यावरणस्नेही कलयतज्ञ श्रीमती आरती वकलोस्कर तसचे 

सवूवख्र्यत उद्योजक प्रभयकर मजुमूदयर ही वदग्गज मंिळीसदू्धय एकत् आली 

होती. पर्यावरण रक्षणयचय वसय  घेतलेल्र्य पणूर्यतल्र्य उवी पवललक रस्ट र्य 

संस्िेचे प्रसयद िेटे, अमतृय नयर्िू आवण त्र्यंच्र्य सहकयऱ्र्यंनी मयती हचे 

आपले मखू्र् बयंर्कयम सयवहत्र् असे मनोमन ठरवनू र्य आगळर्यवेगळर्य 

आवण अनोख्र्य वयस्तचूी संकल्पनय प्रत्र्क्षयत आणली आह.े आजकयल 

वजकिेवतकिे वसमेंट कॉन्क्रीटचय सळूसळूयट झयलेलय असतयनय अशी 

वयस्तउूभयरणी अनभूवणे, हय एक सखूद र्क्कय आह.े 

प्रसयद िेटे मळूचय लयतरूचय! वनलंगय तयलकू्र्यतील तगरखेि 

नयवयच्र्य छोट्र्यश्र्य खेि्र्यत त्र्यचे बयलपण गेले. कररअर घिवणर्यच े

दोनच मयगा असतयत, िॉक्टर आवण इवंजवनअर असय आमचय लयतरू 

प टना!..सयहवजकच पयलकयंच्र्य रेट्र्यमळेू प्रसयद कॉम्पटूर इवंजवनअरींगलय 

गेलय खरय, पण संवेदनशील प्रसयदचे मन वतिे कयही रमले नयही. 

समयजयसयठी कयहीतरी करयर्ची त्र्यची तळमळ त्र्यलय स्वस्ि बस ू दते 

नव्हती. हयतयतोंियशी असलेली विग्री आवण सखूवस्त ू जीवनयचय पर्यार् 
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नयकयरून तो सरळ ववकयस आमटेंच्र्य आनंदवनयमध्रे् दयखल झयलय. 

आनंदवनयच्र्य कृषी ववभयगयची मोठी जबयबदयरी तो सहज सयंभयळू लयगलय. 

वतिे त्र्यची ओळख अमतृय नयर्िू र्य तरूणीशी झयली. वचंचविलय 

रयहणयरी अमतृय पणूर्यच्र्य अवभनव कलय र्य वयस्तवूवशयरद महयववद्ययलर्यत 

पदवीचे वशक्षण घेत होती. त्र्यसयठी वतने केलेलय पर्यावरणस्नेही प्रोजेक्ट 

दयखवणर्यसयठी ती आनंदवनयमध्रे् ववकयस आमटेंनय भेटयर्लय गेली. 

ववकयसभयऊंनी वतच्र्यवर आनंदवनयमध्रे् चयललेल्र्य एकय बयंर्कयमयची 

जबयबदयरी सोपवली.  

आनंदवनयतल्र्य त्र्य भयरयवलेल्र्य वदवसयंमध्रे् प्रसयद आवण अमतृय 

र्यंनय पर्यावरणतज्ञ आवका टेक्ट मीनयक्षी आवण लॉरी बेकरचय वयरसय जपणयरे 

आवका टेक्ट आर िी पद्मकूमयर र्यंचे मयगादशान वमळयले. आनंदवनयमर्ील 

कयम पणूा झयल्र्यवर महयरयष्रयतील गयवयगयवयंमध्रे् पर्यावरणपरूक इमयरतींचय 

प्रसयर आवण प्रचयर करयवय, असे ध्रे्र् बयळगनू आवका टेक्ट मीनयक्षी र्यंच्र्य 

मयगादशानयखयली प्रसयद आवण अमतृय र्यंनी उवी पवललक रस्ट नयवयच्र्य 

एकय नॉन प्रॉफीट एनजीओ स्ियपनय केली. ध्र्ेर् तर पक्के ठरले होते, पण 

रस्तय कवठण होतय. अनेक आव्हयने आली पण वजद्दी प्रसयद आवण अमतृयने 

आपली वयटचयल सरूूच ठेवली. त्र्यंच्र्य वनस्वयिा आवण सच्च्र्य प्रयमयवणक 

प्रर्त्नयंनय र्श वमळयले, त्र्यंनय वस्वत्झल ांिच्र्य आवण वतरूअनंतपरूमच्र्य 

संस्िेची वशष्र्वतृ्ती वमळयली.   
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आपलय पवहलय प्रोजेक्ट करणर्यसयठी उवी पवललक रस्टने 

रयळेगणवसद्धी ह ेगयव वनविले. वतिे अत्रं्त कमी प्रमयणयत स्टील आवण 

वसमेंट वयपरून त्र्यंनी वहदंस्वरयज्र् रस्टसयठी एक स्वयगतकक्ष उभय केलय. 

अमतृय आवण प्रसयदसयठी र्यंच्र्य स्वप्नयत असलेली ही छोटीशी उवी वयस्त ू

प्रत्र्क्षयत रे्णे, ही त्र्यंच्र्यसयठी स्वप्नपतूी असली तरी त्र्यंच्र्यदृष्टीने ही 

फक्त सरूूवयत आह.े महयरयष्रयतल्र्य गयवयगयवयत जयऊन त्र्यंनय गयवकऱ्र्यंनय 

कॉस्ट इफेक्टीव्ह मयनली गेलेली मयती, दगि अशय स्ियवनक सयवहत्र्यपयसनू 

बनवल्र्य जयणयऱ्र्य इमयरती घिवयर्च्र्य आहते. पर्यावरणपरूक, वनसगास्नेही 

अशय वयस्त ूउभयरणर्यचं तंत्ज्ञयन वशकयर्चं आवण वशकवयर्चं आह.े   

उवी पवललक र्स्टचय नेमकय हते ूकयर् असे ववचयरल्र्यवर आवका टेक्ट 

अमतृय गोि हसतयत आवण भरभरून सयंगतयत.” आम्हयलय एक असे मकू्त 

ववद्ययपीठ उभे करयर्चे आह,े वजिे बयंर्कयम करणयरे कयरयवगर, अवभरं्ते 

आवण वयस्तवूवशयरद आपयपले अहगंि सोिून वनखळ वशक्षण घेणर्यसयठी 

एकत् र्ेतील. आपआपसयत आपल्र्य ज्ञयनयचे आदयनप्रदयन करतील. 

पयरंपयररक वयस्तकूलय करणयरे दशेभरयतील वनष्णयत कयरयवगर आपल्र्य 

कलेचे र्िे दतेील. त्र्यमळेू पयरंपयररक वयस्तकूलेचे जतन होईल.” प्रसयद, 

अमतृय आवण त्र्यंच्र्य सहकयऱ्र्यंच्र्य कयर्यालय सलयम! महयरयष्रयलय अशय 

ध्रे्र्वेि्र्य शेकिो तरूणयंची गरज आह.े 
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प्लयवस्टक र्ौदे्ध 

 

आज प्लयवस्टक आपल्र्य जीवनयचय अववभयज्र् भयग बनलय आह.े 

सरकयरने एकदयच वयपर करतय र्ेणयऱ्र्य अनेक प्रकयरच्र्य पयतळ 

प्लयवस्टकवर किक बंदी घयतली आह,े असे असनूही आपल्र्य दशेयमध्रे् 

प्रत्र्ेक वषी तलबल सव्वीस हजयर टन प्लयवस्टकच्र्य कचऱ्र्यची भर पिते. 

ह्यय कचऱ्र्यंपयसनू तर्यर झयलेले उवकरिे आपल्र्य गयवयलय, शहरयलय ववदू्रप 

आवण गवलच्छ करतयत. र्यपयसनू मवूक्त वमळयवी म्हणनू अनेक लोक 

प्लयवस्टक जयळतयत, पण जळतयनय प्लयवस्टक मर्नू ववषयरी आवण घयतक 
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वयर् ू बयहरे पितयत, आवण सततच्र्य वयर्पू्रदषूणयमळेू पररसरयतल्र्य 

लोकयंनय प्रयणघयतक ववकयर होतयत. आज प्लयवस्टकच्र्य समस्रे्पढेू 

मयणसयची ‘कळतं पण वळत नयही’, अशी अवस्िय झयली आह.े सगळे 

दषू्पररणयम मयवहत असनूही बहूतयंश जनतय प्लयवस्टकच्र्य दषू्पररणयमयंकिे 

दलूाक्ष करते, पण प्रदषूणयच्र्य गंभीर समस्रे्लय वेळीच ओळखनू त्र्यच्र्यवर 

उत्तरे शोर्णयऱ्र्य अनेक संवेदनशील व्र्क्तीही समयजयत असतयत. आपल्र्य 

लयिक्र्य परृ्थवीलय प्रदषूणयपयसनू वयचवणर्यच्र्य उदयत्त कयर्यामध्रे् अनेक 

लोक स्वतःलय झोकून दतेयत.  

प्रत्रे्क संकट ही सवूणासंर्ी असते, असे मयननयरी पणूर्यतली दोन 

प्रेरणयदयर्ी व्र्वक्तमत्वे म्हणजे िॉ. मेर्य तयिपत्ीकर आवण वशरीष फितरे! 

बयलपणयपयसनूच पर्यावरण हय मेर्य तयिपत्ीकर र्यंचय वजव्हयळर्यचय ववषर् 

होतय. २००९ सयली ते दोघे एकदय एकय अभर्यरणर्यमध्रे् वफरणर्यसयठी गेले 

होते. वतिे त्र्यंनी प्लयस्टीक खयल्ल्र्यमळेू मतृ्र्मुखूी पिलेली सूंदर सूंदर 

हरणे त्र्यंच्र्य दृष्टीपियस पिली. ते जीवघेणे दृष्र् पयहून त्र्यंच्र्य मनयत 

कयलवयकयलव झयली. मन ववषणण झयले. त्र्य घटनेने त्र्यंनय अंतबयाह्य 

हयदरयवनू टयकले.  

र्य घटनेनंतर प्लयवस्टकच्र्य समस्रे्किे दलूाक्ष करू नरे्, र्यसयठी 

सरकयरने, वकंवय तज्ञयंनी कयहीतरी ठोस करयर्लय हवे, अशी मेर्य आवण 
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वशरीष र्यंच्र्यत चचया व्हयर्ची, पण दोन मवहने आपणही इतरयंसयरखीच 

नसूतीच चचया करतोर्, र्य समस्रे्लय वनपटणर्यसयठी आपण स्वतःच कयही 

करू शकतो कय? ही अस्वस्ितय त्र्यंनय कयही केल्र्य स्वस्ि बस ूदते नव्हती. 

एकदय एकय पयटीमध्रे् गेलेले असतयनय त्र्यंचे लक्ष शीतपेर्यमध्रे् टयकलेल्र्य 

बफयाच्र्य खि्र्यकिे गेले, आवण अचयनक वीज चमकयवी, असय त्र्यंनय 

सयक्षयत्कयर झयलय. जर पयणर्यचय बफा  आवण बफयाचे पयणी बनवले जयऊ 

शकते, तर कू्रिपयसनू प्लयवस्टक बनवले जयते, त्र्य प्लयस्टीकचे कू्रि कय 

बनवले जयऊ नरे् र्य ववचयरयने त्र्यंनय झपयटून टयकले.   

मेर्य आवण वशरीष दोघयंचयही अवभर्यंवत्की वकंवय रसयर्नशयस्त्रयशी 

कसलयही संबंर् नव्हतय. मेर्य र्यंची पी एच िी मयकेटींग र्य ववषर्यत 

झयलेली तर वशरीष ह ेअिाशयस्त्र र्य ववषर्यतले तज्ञ पण केवळ कूतहूलयतनू 

त्र्यंनी प्लयवस्टकचय अभ्र्यस सरूू केलय.  

मेर्य तयिपत्ीकर आवण वशरीष फितरे र्यंनी आपल्र्य छोटेखयनी 

घरगतूी प्रर्ोगशयळेतच प्लयवस्टकच्र्य कचऱ्र्यपयसनू इरं्न बनवणर्यसयठी 

वेगवेगळे प्रर्ोग सरूू केले. त्र्यंनी प्लयवस्टकलय प नमध्रे् गरम केले, मग 

कूकर मध्रे् वयफवले, आवण स्वरं्पयकघरयत केलेल्र्य अशय अनेक अिक 

पररश्रमयतनू २००९ च्र्य जलैू मवहन्र्यत ‘रूद्रय एन्व्हयर्रेमेंटल सोल्र्शुन 

इवंिर्य वलवमटेि’ र्य अनोख्र्य संस्िेचय जन्म झयलय. जेजरूीच्र्य एम आर् 
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िी सी पररसरयत आज र्य संस्िेचय अद्यर्यवत आवण आर् एस ओ प्रमयवणत 

कयरखयनय आह.े शंभर वकलो प्लयस्टीकच्र्य कचऱ्र्यपयसनू पन्नयस ते पयसष्ट 

वलटरपर्ांत इरं्न तर्यर करणयरे रं्त् त्र्यंनी ववकवसत केले आह.े र्य प्रवक्ररे्त 

वीस ते बयवीस टक्के ग स वमळतो. हय ग स इरं्न म्हणनू प्रकल्पयत वयपरलय 

जयतो. तेलयची इरं्न ववक्री करणर्यत रे्ते. वशल्लक रयहणयरी कयजळी, रबर 

आवण प्लयवस्टक उद्योगयत रंग वयपरणर्यसयठी दणेर्यत रे्ते. र्य रं्त्यच े

आणखी एक वैवशष््टर् म्हणजे र्य प्रवक्ररे्त कूठलेही हयनीकयरक वयर् ूबयहरे 

पित नयहीत. प्लयवस्टकमध्रे् र्ळू, पयणी, मयती असली तरीही त्र्यचे ववघटन 

होते. रूद्रय एन्व्हयर्रमेंट सोल्र्शुन र्य संस्िेने जनजयगतृीसयठी केशव सीतय 

मेमोररअल फयऊंिेशन रस्ट र्य संस्िेशी हयतवमळवणी केली, आवण 

आजवर अंदयजे बयवीस हजयर इमयरतींमर्नू सयत लयख पन्नयस हजयर वकलो 

प्लयवस्टकचय कचरय जमय केलय. र्य कचऱ्र्यवर प्रवक्रर्य केली आवण 

पर्यावरणयलय त्र्य प्लयवस्टकच्र्य कचऱ्र्यपयसनू वयचवले. गेली बयरय वषा ह े

पर्यावरणरक्षणयचे ह े महयन कयम करणयरे िॉ. मेर्य आवण वशरीष ह े

प्लयवस्टकर्ोदे्ध आपल्र्य सवयांसयठी संकटयतनू वयचवणयऱ्र्य एखयद्यय 

दवेदतूयपेक्षय कमी नयहीत.   
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अरयवलीत फूलले जवैववववर्तय उद्ययन!.. 

 

गजुरयतमर्नू वदल्लीकिे जयतयनय गरूूग्रयम शहरयच्र्य शेजयरी 

अरयवली पवातयच्र्य िोंगररयंगय लयगतयत. तीनशे पन्नयस एक्कर जयगेवर 

पसरलेल्र्य र्य अवयढव्र् आवण ववस्तीणा िोंगररयंगय आहते. महयरयणय प्रतयप 

र्यंनी मेवयि सोिल्र्यनंतर र्यच अरयवलीच्र्य िोंगररयंगयंमध्रे् वयस्तव्र् केले 

आवण मघूलयंशी किवय संघषा केलय, असे संदभा इवतहयसयत सयपितयत. 

गेल्र्य कयही दशकयत वदल्ली आवण लगतच्र्य पररसरयमध्र्े 

झपयट्र्यने नव्र्य इमयरती उभ्र्य रयहील्र्य, जसजशी बयंर्कयमयंची संख्र्य वयढू 

लयगली, शहरयलय खिीचय तटूविय भयस ूलयगलय. मग खिी वमळवणर्यसयठी 

अरयवलीच्र्य िोंगरयत अक्रयळववक्रयळ क्रशर प्लयंट उभे रयहीले. १९८0 
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पयसनूच र्य िोंगररयंगयंनय अनयवर्कृतपणे वदवसरयत् पोखरले जयऊ लयगले 

होते. ह ेिोंगर नयमशेष व्हयर्ची वेळ आली तरीही प्रशयसनयलय जयग आली 

नयही, आवण शेवटी गरूूगयव शहरयतील सजग नयगररकयंनी एकत् रे्ऊन 

अरयवली पवात वयचवणर्यसयठी न्र्यर्यलर्यत र्यवचकय दयखल केली. अनेक 

वषा केस चयलली आवण सन २००२ मध्र्े सवोच्च न्र्यर्यलर्यने अरयवली 

पवातयवरील दगि पोखरणर्यस मनयई केली. तरीही कयही कयळ तेिे अवैर् 

उत्खनन सरूूच होते. 

दगि उत्खनन पणूापणे बंद होणर्यस २००९ उजयियवय लयगलय. 

२००९ मध्रे् गरूगयव नगरपयवलकय आवस्तत्वयत आली, आवण 

गरूगयवमर्ील अरयवली िोंगररयंगयंची जयगय र्य नगरपयवलकेकिे हस्तयंतरीत 

झयली. आतय इिे पवूीचय पवात उरलयच नव्हतय. फक्त िोंगरयचे अवशेष मयगे 

वशल्लक रयहीले होते. एकेकयळी दयट वनरयई असलेल्र्य र्य िोंगरयवर 

आतय वहरवय पयलय तर ओषर्यलयही रयहीलय नव्हतय. नय वहरवी आच्छयदने 

वशल्लक होती, नय सपूीक मयतीचय लवलेश होतय. 

 

वजिली मयती भसूभशूीत आह,े अशय जयगी खणती न लयवल्र्यमळेू 

कयही जयगय खनन मयवफर्यच्र्य तियख्र्यतनू सटूल्र्य होत्र्य. 

र्य तरूळक जयगयंवर तेवढ ेहररत पट्टे आवस्तत्वयत रयहीले होते. सगळीकिेच 
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पयणर्यची पयतळी खोल खोल गेली होती. एकंदर भीषण वचत् होते. मयत् र्य 

जयगेलय वयचवणर्यसयठी, र्य जयगेचे हररत पनूरूज्जीवन करणर्यसयठी 

गरूगयवचे सजूयण नयगररक दृढ संकल्प घेऊन वनर्यारने उभे रयहीले. 

गरूूगयवच्र्य स्ियवनक पर्यावरणप्रेमी नयगररकयंनी एकत् रे्ऊन ‘आर् एम 

गरूगयव’ नयवयची एक गैरसरकयरी संघटनय स्ियपन केली. र्य संस्िेचे सदस्र् 

अटल कपरू र्यंनी पढूयकयर घेऊन र्य भकयस जयगेचं पनूरूूज्जीवन करणर्यचय 

वनर्यार केलय. र्य ओसयि मयळरयनयवर एक सूदंर जैवववववर्तय उद्ययन 

बनवलं जयऊ शकतं, असं स्वप्नं त्र्यंनी पयवहलं आवण अरयवली िोंगरयचय 

वशल्लक रयहीलेलय वयरसय, स्ियवनक औषर्ी वनस्पतींची लयगवि, 

वनौषर्ी उद्ययन, छयनसं बदयमी आकयरयत रचलेलं मोकळं प्रेक्षयगहृ र्य 

बयरीकसयरीक मयवहतीसह तो प्रस्तयव त्र्यंनी गरूगयव नगरपयवलकेकिे सयदर 

करून त्र्यचय पयठपरूयवय केलय. गरूगयव नगरपयवलकेकिे र्य कयमयसयठी वनर्ी 

उपललर् नव्हतय. पण सजूयण नयगररकयंनी प्रशयसनयलय उद्ययनयचे महत्व 

पटवनू वदले व लोकप्रवतवनर्ींनयही र्य लढ्र्यत सहभयगी करून घेतले. 

अखेर गरूगयव नगरपयवलकेने र्य र्ोजनेमध्रे् दयखवलेल्र्य रचनेनसूयर र्य 

उद्ययनयचे कंूपण, पयदचयरी मयगा आवण लोकयंनय एकत् बसणर्यसयठी 

पयर्ऱ्र्यंपयर्ऱ्र्यंचं एवम्फविएटरचे कयही कयम सरूू केले. हळूहळू कयही 

खयजगी कंपन्र्यंनीही र्य कयमयत आपलय सहभयग नोंदवलय. २०११ पयसनू 

‘आर् एम गरूूगयव’ र्य संघटनेने र्य प्रस्तयववत जवैववववर्तय उद्ययनयमध्रे् 
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लोकवगाणी आवण लोकसहभयगयतनू स्ियवनक प्रजयतींची वकृ्षलयगवि 

करणर्यचय सपयटय लयवलय.         

गरूूग्रयममध्रे् ववजर् र्समयनय नयवयचे एक पर्यावरणतज्ञ आहते. 

त्र्यंनी आवण त्र्यंच्र्य सहकयऱ्र्यंनी अरयवली पररसरयत उगवणयऱ्र्य 

स्ियवनक वनस्पतींच्र्य शेकिो प्रजयतींचय सखोल अभ्र्यस केलय. 

एकोणीसयव्र्य आवण ववसयव्र्य शतकयत र्य भयगयत कोणत्र्य प्रजयतींची झयिे 

आवस्तत्वयत होती र्यचय मयगोवय घेतलय. त्र्यसयठी त्र्यंनी वदल्लीपयसनू 

अलवरपर्ांतचय प्रदशे पयलिय घयतलय. अिक पररश्रम केले. वब्रटीशकयलीन 

गं्रि र्ूंियळले. वेगवेगळर्य वठकयणच्र्य मयतीचे संशोर्न केले. सखोल 

वैज्ञयवनक अभ्र्यसयनंतर २०१२ मध्रे् अरयवलीच्र्य र्य ववस्तीणा प्रदशेयमध्रे् 

‘अरणर्य’ आवण ‘वनजय’ नयवयच्र्य दोन भव्र् रोपवयटीकयंची स्ियपनय केली 

गेली. एकेकयळी ओसयि मयळरयन असलेल्र्य र्य िोंगरयवर नंदनवन फूलले 

आह.े सकयळ संध्र्यकयळ रे्िे लोक वफरयर्लय रे्तयत. स्वच्छ हवय आवण 

फूललेल्र्य वनसगयाचय आनंद घेतयत. जे गरूूग्रयममध्रे् घिू शकते ते 

महयरयष्रयत कय घिू शकत नयही? आपल्र्यही प्रत्रे्क शहरयलय एकय 

जैववैववर्तय उद्ययनयची तीव्र गरज आह.े 
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वकृ्षमयतय विमक्कय! 

 

तो वदवस होतय, १६ मयचा २०१९! ववववर् के्षत्यंमध्रे् उल्लेखनीर् 

कयमवगरी करणयऱ्र्य व्र्क्तींचय रयष्रपतींच्र्य हस्ते परूस्कयर दऊेन गौरव 

करणर्यत रे्त होतय. त्र्य वषीच्र्य पद्मश्री परूस्कयरय र्यदीमध्रे् एक नयव होते, 

सयलमूरदय विमक्कय!..१०९ वषयांच्र्य विमक्कय जेव्हय पद्मश्री परूस्कयर 

स्वीकयरणर्यसयठी व्र्यसपीठयवर गेल्र्य तेव्हय एक ‘न भतूो न भववष्र्वत’ 

अशी एक घटनय घिली. भयरतयचे प्रिम नयगररक असलेले रयष्रपती रयमनयि 

कोववंद परूस्कयर वदल्र्यनंतर विमक्कयंआजींनय नमस्कयर करतयनय वकंवचतसे 
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वयकले, आवण आजींनीही त्र्यंचय नमस्कयर स्वीकयर करून सहूयस्र्वदनयने 

मनःपवूाक भरभरून आशीवयाद वदले, आवण दतेयनय चक्क त्र्यंच्र्य िोक्र्यवर 

हयत ठेवले. वयस्तववक एकय सयमयन्र् नयगररकयने चक्क भयरतयच्र्य 

रयष्रपतींच्र्य िोक्र्यवर हयत ठेवनू आशीवयाद दणेे, ह ेरयजनैवतक वशष्टयचयर 

आवण संकेतयंच्र्य ववरूद्ध होते, पण विमक्कयंच्र्य र्य सहज आवण उस्फूता 

प्रवतवक्ररे्चे सगळीकिे कौतकूच झयले. 

वर्यने चक्क एकशे नऊ वषयांच्र्य असनूही विमक्कय आज्जी आजही 

सयठी सत्तरीच्र्य असल्र्यसयरख्र्यच तरूण भयसतयत. भयरतयसयरख्र्य 

खंिप्रयर् दशेयचय रयष्रपतीही ज्र्य कतूात्ववयन व्र्क्तीलय अवभवयदन करतो, 

ज्र्यंच्र्यसमोर नतमस्तक होतो, अशय र्य सयलमूरदय विमक्कयंची गोष्ट 

आपल्र्यसयठी ववलक्षण प्रेरणयदयर्ी आह.े विमक्कयंचय जन्म स्वयतंत्पवूा 

भयरतयत म्हणजे १९११ सयली कनयाटकच्र्य तमूकूर वजल्ह्ययमध्रे् गलूबी 

नयवयच्र्य गयवयत झयलय. त्र्य कयळयच्र्य पद्धतीनसूयर विमक्कयंनय 

औपचयररक वशक्षण वमळयलेच नयही. कोवळर्य वर्यतच रयमनगरमर्ील 

वचक्कर्यंशी त्र्यंचय वववयह झयलय. उदरवनवहयासयठी ह ेजोिपे खयणीमध्रे् 

कयम करयर्चे. लग्न झयलेल्र्य प्रत्रे्क स्त्रीलय आपल्र्य मलूयंची आस लयगते. 

पण ददुवैयने विमक्कयंनय संतयनप्रयप्ती झयली नयही. पण विमक्कयंचे वयत्सल्र् 

त्र्यंनय स्वस्ि बस ूदईेनय. वनर्तीने मलेू वदली नयहीत म्हणनू विमक्कय वनरयश 

झयल्र्य नयहीत, त्र्यउलट त्र्यंनी छोट्र्य छोट्र्य रोपट्र्यंनयच आपली मलेू 
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बनवली. त्र्यंच्र्य मनयत तिंूूबपण े सयठलेली एकय आईची ममतय 

वकृ्षयरोपणयच्र्य अनोख्र्य मयगयाने प्रकट झयली. विमक्कयंनी एक एक करत 

करत तलबल आठ हजयर नवी झयिे लयवली.  

कनयाटकच्र्य वशमोगय वजल्ह्ययमध्रे् हूलीकल आवण कूिूर र्य दोन 

शहरयंनय जोिणयरय एक महयमयगा आह.े र्य रस्त्र्यच्र्य दोन्ही बयजलूय तलबल 

चयर वकलोमीटर अंतरयवर विमक्कयंनी तीनशे पंच्र्यऐशंी वियची झयिे 

लयवली आहते. आज ही शेकिो िेरेदयर वटवकृ्षयंची वनरयई र्य रस्त्र्यवरचे 

मखू्र् आकषाण बनली आह.े आज आगळर्यवेगळर्य वहरव्र्यगयर 

वनरयईमध्रे् असलेल्र्य शेकिो वियंनय असंख्र् पयरंलर्य फूटल्र्य आहते.  

आज नंदनवन बनलेलय हय भयग एकेकयळी ओसयि आवण 

दषू्कयळग्रस्त होतय, र्यवर आज कोणयचय ववश्वयस बसणयर नयही. नव्वद 

वषयांपवूी विमक्कयंनी आपल्र्य पतीच्र्य सहयय्र्यने इिल्र्य ओसयि 

मयळरयनयवर वियचे दहय वचमकूली रोपं लयवली होती. पण र्य दयंपत्र्यने 

नसूती झयिे लयवनू सोिून वदली नयहीत तर तलबल चयर वकलोमीटर 

अंतरयवरून पयणी आणनू त्र्यंच्र्यवर आईविीलयंची मयर्य केली. त्र्यंच्र्यवर 

नसूते पयणी नयही तर जण ूआपले प्रयण वशंपिून त्र्यंनय वयढवले. पोटच्र्य 

लेकरयप्रमयण ेत्र्यंच्र्यवर मयर्य केली. त्र्यंचय सयंभयळ केलय. त्र्यंनय जपले. 

त्र्यंच्र्य र्य असयर्यरण प्रेमयमळेू वचमकूले वि तरयरून उठले. पढूच्र्य वषी 
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विमक्कयंनी अजनू वीस नवे वि लयवले. मग त्र्यंनय वकृ्षरोपणयचय 

आगळयवेगळय छंदच लयगलय आवण र्य उदयत्त कयमयत त्र्यंनी स्वतःलय 

वयहून घेतले.  

अमेरीकेच्र्य लॉस एंजेवलस, ओकल िं आवण क वलफोवनार्य रे्िील 

पर्यावरण संवर्ानयचे कयम करणयऱ्र्य एकय संस्िेचे लोक विमक्कयंच्र्य 

वनरयईने इतके प्रभयववत झयले की त्र्यंनी आपल्र्य संस्िेचे नयव ‘विकक्कयज 

ररसोसास फॉर एन्व्हयर्रमेंट एज्र्केुशन’ असे ठेवले आह.े लौवकक अियाने 

वनरक्षर असलेल्र्य विमक्कयंनय मयनद िॉक्टरेट प्रदयन करून कनयाटक 

ववश्वववद्ययलर्यने त्र्यंचय नकूतयच सन्मयन केलय. विमक्कयंचे महयन कमार्ोगी 

जीवन म्हणजे पैसय-संपत्ती, मनषू्र्बळ, मलेू बयळे, कूटंूब नसतयनयही 

असयमयन्र् कयमवगरी करून जगयलय िक्क करून टयकणर्यची कयमवगरी 

करतय रे्ते, र्यचे प्रत्र्क्ष प्रमयण आह.े आज अनेक वनपवूत्क दयंपत्र् मलेू 

झयली नयहीत म्हणनू मनयने खचनू जयतयत आवण कसेबसे मन मयरून वदवस 

ढकलतयत. ऐशंी वषयांपवूी वनरक्षर विमक्कयंनी आपलय मयरे्चय झरय आटू 

वदलय नयही, आवण लयखो अंकूर फूलवनू आई होणर्यचय आनंद घेतलय. 

आजचय तियकवित सवुशवक्षत आवण सयक्षर समयज वकृ्षमयतय 

विमक्कयंकिून ही वशकवण घेईल कय?   



मी पर्यावरण र्ौद्धय  पंकज कोटलवयर 

 

38 

 

शहरयची सयफसफयई, तंदरूूस्त शरीरयची कमयई!.. 

२९ सप्टेंबर २०१९, रवववयर! भयरतयचे पंतप्रर्यन नरेंद्र मोदींचय ‘मन 

की बयत’ कयर्ाक्रम सरूू झयलय.  भयरतयच्र्य पंतप्रर्यनयंनी त्र्यंच्र्य 

सत्तयवन्नव्र्य ‘मन की बयत’ कयर्ाक्रमयसयठी ‘ररपदूमन बेलवी’ र्य 

स्वच्छतयदतूयलय ववशेष आवतिी’ म्हणनू आमंवत्त केले होते, त्र्यवेळी 

त्र्यंच्र्यत झयलेलय संवयद जनतेलयही ऐकयर्लय वमळयलय. आरोग्र् आवण 

स्वच्छतय र्य दोन्ही क्षेत्यत प्रेरणयदयर्ी कयम करत असल्र्यबद्दल् पंतप्रर्यन 

मोदींनी ररपदूमनचे तोंि भरून कौतकू केले. त्र्यच्र्य पयठीवर शयबयसकीची 

ियप मयरली आवण गयंर्ीजींच्र्य १५० व्र्य जन्मवदवसयवनवमत्त भयरत 

सरकयरने दोन ऑक्टोबरलय आर्ोवजत केलेल्र्य ‘स्वच्छतय र्यव’ 

कयर्ाक्रमयत सहभयगी होणर्यचे आवयहन केले. 
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कोण आह े हय ररपदूमन? पंतप्रर्यन मोदींनी दखल घ्र्यवी, असे 

कोणते कयम तो करत आह?े त्र्य कयर्ाक्रमयनंतर ररपदूमन बेलवी ह ेनयव 

अचयनक चचेत आले. ररपदूमन भयरतयतील पवहलय ‘प्लॉगर’ आह.े प्लॉवगंग 

र्य शलदयची उत्पत्ती स्वीिनमध्र्े २०१६ मध्रे् झयली. पहयटेच्र्य मोकळर्य 

आवण स्वच्छ हवेमध्र्े व्र्यर्यमयसयठी एकत् जमलेले जयगरूक नयगररक 

व्र्यर्यम करतय करतय रस्त्र्यवर अस्तयव्र्स्तपणे ववखरूलेलय कचरय एकत् 

करून त्र्यची र्ोग्र् ववल्हवेयट लयव ू लयगले, शरीरयची दखेभयल आवण 

शहरयची स्वच्छतय असे दोन्ही हते ूसयध्र् होव ूलयगले, आवण जॉगर आवण 

वलटर वपकर र्य दोन शलदयंनय एकत् करून ‘प्लॉगर’ हय नवय शलद जन्मयलय 

आलय. 

भयरदस्त व्र्वक्तमत्व लयभलेल्र्य ररपदूमन लोकयंनय वपळदयर शरीर 

कमवणर्यसयठी व्र्यर्यमयचे र्िे दतेो. ररपदूमन एक हयियचय र्यवपटू आह.े 

त्र्यच्र्यसयरखे शरीर कमवणर्यची इच्छय असणयरे वदल्लीमर्ील शेकिो 

तरूणतरूणी सकयळी र्यवणर्यसयठी एकत् जमतयत. दररोज सकयळी न 

चकूतय ररपदूमन आपल्र्य सहकयऱ्र्यंसोबत मोकळर्य रस्त्र्यंवर वकत्रे्क 

वकलोमीटर र्यवयर्लय जयतो. र्यवतयनय र्त तत् ववखरूलेलय कचरय 

ररपदूमनच्र्य नजरेस पियर्चय. लहयनपणयपयसनूच त्र्यलय स्वच्छतेची 

आवि आह.े आपलं स्वतःच घर कटयक्षयने स्वच्छ ठेवणयरे आपण आपलं 

शहर वततकं स्वच्छ कय ठेवत नयही? असय प्रश्ण त्र्यलय छळयर्चय. पण 
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नसूतयच ववचयर आवण तक्रयरी न करतय त्र्यने कृतीही करणर्यस सरूूवयत 

केली, आवण स्वच्छतेच्र्य र्य उदयत्त कयमयत आपल्र्य सहकयऱ्र्यंनयही 

सहभयगी करू घेतले. ठरलेले अंतर र्यवनू झयले की ररपदूमन आवण त्र्यचे 

सहकयरी मोठ्र्य उत्सयहयने रस्त्र्यवर अस्तव्र्स्त ववखरूलेलय कचरय एकय 

जयगी गोळय करतयत आवण त्र्यची व्र्ववस्ित ववल्हवेयट लयवतयत. 

र्य चळवळीलय ररपदूमनने ‘रन एंि वक्लन अप मवू्हमेंट’ म्हणजे 

‘स्वच्छतयर्यव’ असे नयव वदले. बघतय बघतय ही चळवळ वयऱ्र्यसयरखी 

पसरली.  ववशेषतः कॉपोरेट के्षत्यत कयम करणयऱ्र्य उच्चवशवक्षत तरुणयंनय 

ररपदूमनचय हय वेिेपणय भयवलय. स्वच्छतयर्यवेत सहभयगी होणयऱ्र्य 

तरूणयंनय उत्सयह अतलूनीर् होतय. वदवसेंवदवस त्र्यंची संख्र्य झपयट्र्यने 

वयढू लयगली. एकीकिे शरीरयची वनगय रयखली जयते, आवण पहयटेच्र्य 

आनंदी वयतयवरणयत कचरय सयफ करणर्यची वनस्वयिा कृती मनयलय सयवत्वक 

आनंदही दतेे.  बघतय बघतय प्लॉवगंगचे ह ेलोण भयरतयच्र्य इतर शहरयतही 

पसरले.     

हले्ि गरूू ररपदूमन सयंगतो, रस्ते आवण सयवाजवनक जयगय स्वच्छ 

करणर्यची कृतीसदू्धय एक दजेदयर व्र्यर्यमप्रकयर आह.े र्यमध्रे् नकळतपण े

पोटयसयठी, पयठीसयठी उपर्कू्त असलेले स्क्व ट, विप स्क्व ट, फॉरविा बेंट 

असे अनेक व्र्यर्यम होतयत. सकयळच्र्य व्र्यर्यमयमळेू फूफ्पसूयंनय तयज्र्य 
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ऑक्सजनचय परूवठय होतो. शरीर वनरोगी रयहते. कूठल्र्यही लयभयची अपेक्षय 

न ठेवतय एक चयंगले कयम करत असल्र्यची जयणीव मनयलय प्रसन्नतय दतेे. 

मयनवसक तयणतणयव पळून जयतयत, आवण म्हणणूच कदयवचत प्लॉवगंग 

करणर्यस इच्छूक असलेल्र्य तरूणयंची ववशेषतः महयनगरयंमध्रे् 

वदवसयंगवणक वयढते आह.े आजपर्ांत ररपदूमनने एकोणीस शहरयंमध्रे् 

चयरशेहून अवर्क स्वच्छतयर्यव मोवहमय आर्ोवजत केल्र्य आहते. ‘स्वच्छ 

भयरत आवण वनरोगी भयरत’ ह े ररपदूमनने उरयशी बयळगलेले स्वप्न आह.े 

सोशल वमिीर्यमळेू ररपदूमन वेग तरूणयंमध्रे् वेगयने लोकवप्रर् होतो आह.े 

तो वजिेही जयतो, तरूणतरूणींचय घोळकय त्र्यच्र्यकिे आकवषात होतो. 

पणूर्यमध्रे्ही ही चळवळ वेगयने फोफयवते आह.े पणूे प्लॉगसा र्य संस्िेचे 

आज चोवीसशे सवक्रर् सदस्र् आहते.  शहरयची सयफसफयई आवण तंदरूूस्त 

शरीरयची कमयई सयध्र् करणयऱ्र्य अशय ‘स्वच्छतयर्यव’ मोवहमयंमध्रे् 

सहभयगी व्हयर्लय हवे. 
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दशेी गयर्ींच ंआश्रर्स्ियन - बीजोम 

नोर्िय शहरयच्र्य मर्ोमर् वीस एकर क्षेत्फळयवर पसरलेलय 

ववस्तीणा असय एक वहरवयगयर पररसर रे्णयऱ्र्य जयणयऱ्र्यंचे तयत्कयळ लक्ष 

वेर्नू घेतो. सेंवद्रर् पद्धतीने केले जयणयरी शेती एवढीच र्य जयगेची ओळख 

नयही. नयमशेष होत जयणयऱ्र्य दशेी गयर्ींच्र्य अनेक प्रजयतींचे इिे प्रेमपवुाक 

जतन केले जयत आह.े ह े वठकयण आज जखमी आवण बेवयरस गयर्ींचे 

आर्यरस्ियन बनले आह.े आजयरी आवण अपघयती गयर्ींची इिे सशु्रशुय 

केली जयते. मोठ्र्य प्रेमयने त्र्यंचय सयंभयळ केलय जयतो. गयर्ींकिे फक्त एक 

दरू् दणेयरे रं्त् म्हणनू पयहणे, र्य संस्िेलय अवजबयत मयन्र् नयही. बीजोममध्रे् 



मी पर्यावरण र्ौद्धय  पंकज कोटलवयर 

 

43 

 

भयरतयतील वेगवेगळर्य प्रदशेयतील बयरय दवुमाळ वंशयच्र्य एकशे वीस 

दभुत्र्य गयर्ी आहते आवण तरीही बीजोम त्र्य गयर्ींचे दरू् ववकून व्र्यपयर 

करत नयही. पयळीव प्रयणर्यंकिे फक्त नफयतोट्र्यच्र्य दृवष्टकोनयतनू न बघतय 

एक जीव म्हणनू त्र्यंची प्रेमयने दखेभयल करणर्यची वशकवण ह ेर्य संस्िेचे 

वैवशष्ट आह.े  

‘बीजोम’ च्र्य संस्ियवपकय अपणया रयजगोपयलम मळुच्र्य चेन्नईच्र्य 

आहते. बेंगलोरच्र्य प्रवतवष्ठत न शनल लॉ स्कूलमर्नू त्र्यंनी ववकलीच े

वशक्षण घेतले. पण ववकलीत त्र्यंचे मन रमले नयही. कयही वषयांपयसनू त्र्य 

उत्तरप्रदशेमर्ील नोर्ियमध्रे् स्ियईक झयल्र्य. प्रयणीवमत् संस्िेचे कयम करतय 

करतय अपघयतयनेच त्र्य सेंद्रीर् शेतीकिे वळल्र्य. २०१४ मध्रे् त्र्यंनी एकय 

वेगळर्य कयमयसयठी नोर्िय शहरयमर्ील वीस एकर जयगय भयिेतत्वयवर 

घेतली होती. त्र्यवेळी त्र्यच समुयरयस ‘द वन ररव्होल्र्शुन’ नयवयचे 

मसयनोब ूफुक्कोमय र्य जपयनी लेखकयचे एक सपु्रवसद्ध पसु्तक र्ोगयर्ोगयनेच 

त्र्यंच्र्य वयचणर्यत आले.  

अपणया सयंगतयत, की मी भयि्र्यने घेतलेली जयगय एकदम ओसयि 

मयळरयन होती. त्र्य जयगेवर एकदय सहजच गेलेली असतयनय, एकय 

जयंभळयच्र्य झयियखयली बसनू मी ‘द वन ररव्हूलेशन’ ह ेपसु्तक सहज चयळू 

लयगले आवण जयद ू झयल्र्यसयरखे एकय बैठकीतच अर्यशयसयरखे संपणूा 
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वयचनू कयढले. ते पसु्तक वयचनू मयझय दृवष्टकोनच बदललय. ज्र्य 

उद्दशे्र्यसयठी ही जयगय घेतली होती, तो प्रकल्प रद्द करुन मी नयमशेष होत 

जयणऱ्र्य दशेी गयर्ींचे संवर्ान करणर्यचय वनश्चर् केलय. र्य प्रकल्पयलय सेंद्रीर् 

शेतीची जोि वदली आवण बीजोमची संकल्पनय आकयरयलय आली. 

ती जयगय शेतीसयठी अवजबयत कसदयर नव्हती. अपणया र्यंनय शेतीचे 

कसलेही ज्ञयन नव्हते. फक्त जनयवरयंच्र्य शेण वयपरून त्र्यंनी जयगेचय 

कयर्यपयलट केलय. एकय ओसयि मयळरयनयचे वहरव्र्यगयर नंदनवनयमध्रे् 

रुपयंतर केले. त्र्यंच्र्यकिे एकशे सहय गयर्ी होत्र्य. बैल, घोिे, बकऱ्र्य 

आवण कोंबि्र्य असे इतर शंभरेक प्रयणी होते. इटंरनेटवरून त्र्यंनी 

जनयवरयंच्र्य ववषे्ठतनू खत बनवणर्यची प्रवक्रर्य वशकून घेतली. किूवलंबयच्र्य 

पयल्र्यमध्रे् गोमतू् वमसळून त्र्यपयसनू कीटकनयशक बनवणर्यस सरूूवयत 

केली. 

आज बीजोममध्रे् सेंद्रीर् पद्धतीने वपकवलेलय उत्तम प्रवतचय गहू, 

तरूदयळ आवण भयजीपयलय घेणर्यसयठी ग्रयहकयंच्र्य रयंगय लयगतत. ह े

अन्नर्यन्र् चवदयर आहचे, पण त्र्यसोबत ववषमकु्त आह.े रसयर्नववरवहत 

आह.े बीजोमचे आणखी एक वैवशष््टर् म्हणजे शेकिो दभुत्र्य गयर्ी असनूही 

इिे दरु्यचय र्ंदय केलय जयत नयही. बीजोममर्ील एकशे वीस गयर्ींपयसनू 

दररोज तेरयशे वकलो शेण वमळते. ज्र्य शेणयकिे सगळे जग तचु्छतेने बघते, 
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त्र्यच शेणयतनू बीजोममध्रे् अनेक गणुकयरी उत्पयदने बनवली जयतयत. 

बीजोमच्र्य शयस्त्रशदु्ध पद्धतीने बनवलेल्र्य शेणयच्र्य गोवऱ्र्यंनय प्रचंि 

मयगणी आह.े आजबूयजचूे ग्रयमस्ि सरपणयसयठी लयकिं वकंवय कोळसय 

जयळणर्यपेक्षय र्य गोवऱ्र्यंनय प्रयर्यन्र् दतेयत. ह े एक प्रभयवी इरं्न आह,े 

तसेच र्य गोवऱ्र्य वयपरल्र्यमळेू प्रदषूणही अत्रं्त कमी होते. बीजोम 

गोमर्यपयसनू फुलदयणर्य, तेलयचे वदवे, दवेी दवेतयंच्र्य मतु्र्या, पजुेची सयमग्री, 

वेगवेगळर्य प्रकयरची खते अशी अनेक उत्पयदने तर्यर करते.  

अपणया रयजगोपयल म्हणतयत, “पयळीव प्रयणर्यंच्र्य शेणयचय र्ोग्र् 

वयपर केलय तर त्र्यमध्रे् शेतकऱ्र्यलय स्वरं्पणूा करणर्यची शक्ती आह.े 

अल्पभरू्यरक शेतकरी असो वय सर्न शेतकरी, पशरू्नयचय तंत्शदु्ध वयपर 

आवण जोिीलय सेंवद्रर् पद्धतीची शेती केली तर आविाक फयर्दय वनवश्चतपणे 

होतो. दरु्यसयठी गयईचंय छळ व शोषण न करतय, केवळ त्र्यंचे गोमर् वयपरून 

आविाक समदृ्धीकिे घेऊन जयणयरय बीजोमचय मयगा वनवश्चतच अनकूरणीर् 

आह.े 
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पर्यावरणरक्षक बयलदतू – वलवसवप्रर्य 

 वतचं नयव वलवसवप्रर्य कंगजमु. वतचं वर् फक्त नऊ वषा आह.े 

वलवसवप्रर्यचय जन्म ईशयन्र् भयरतयतील मवणपरु र्य रयज्र्यत झयलय. ती पयच 

वषयांची असतयनय वलवसवप्रर्यच्र्य पयलकयंनय मवणपरुचय वनसगारम्र् प्रदशे 

सोिून प्रदषुणयचय भस्मयसरु बनत चयललेल्र्य वदल्लीमध्र् ेस्िलयंतररत व्हयवे 

लयगले. वदल्लीची प्रदवुषत हवय वलवसवप्रर्यलय अवजबयत आवियर्ची नयही. 

वदल्लीमध्र् ेअसतयनय पवहल्र्यंदय पर्यावरण-बदल हय शलद वतच्र्य कयनयवर 

पिलय.  २०१५ मध्रे् नेपयळमध्र् ेएक ववनयशकयरी आवण संहयरक असय 

भकंुप झयलय. भकंुपबयवर्तयंनय मदत करणर्यसयठी दणेगी गोळय करणर्यच्र्य 

कयमयत वलवसवप्रर्य आपल्र्य विीलयंसोबत मोठ्र्य उत्सयहयन े सहभयगी 
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झयली. पढेु वलवसवप्रर्यचे कुटंूब ओरीसयतील भवुनेश्वर र्ेि े रहयर्लय गेले. 

२०१८ मध्र् े ओरीसयमध्र् े वततली नयवयच े चक्री वयदळ आले. भरं्कर 

ववनयश झयलय. पढुच्र्यच वषी ओररसयलय फेनी नयवयच्र्य चक्रीवयदळीचय 

लयगोपयठ मोठय तियखय बसलय. कोवळर्य वर्यची वलवसवप्रर्य र्य 

वयतयहतीची सयक्षीदयर होती. र्य दोन्ही घटनयंचय वतच्र्य मनयवर खोल 

पररणयम झयलय. 

चक्री वयदळे कय र्ेतयत, वहमवशखरे कय ववतळतयत, समदु्रयची 

पयणर्यची पयतळी कय वयढत,े र्य सवा समस्र्यंचे उत्तर परृ्थवीच्र्य 

तयपमयनवयढीत लपल ेआह े  ह े वतलय समजयर्लय लयगले, त्र्यनंतर वतने 

पर्यावरण बचयव मोवहमेचय प्रसयर आवण प्रचयर करणर्यची मनोमन प्रवतज्ञय 

केली. त्र्यसयठी किक कयर्द ेव्हयवेत म्हणनू वदल्लीतील संसदभवनय समोर 

शयंततयमर् पद्धतीन े र्रणे आंदोलन करतयनय ती अचयनक मयध्र्मयंच्र्य 

चचेत आली.  आपल्र्य वचमकूल्र्य हयतयमध्र् े ‘मोदी, पर्यावरणरक्षणयचय 

कयर्दय बनवय!” अशी पयटी घेऊन ती संसदचे्र्य प्रवेशद्वयरयवर पनु्हय पनु्हय 

चयल करुन र्ेत होती. र्य छोट्र्यश्र्य, गोि आवण वनरयगस मलुीलय संसदते 

प्रवेश करणर्यपयसनु कसे रोखयव ेर्य ववचयरयन ेसरुके्षसयठी तैनयत असलेले 

पोलीसही कयही क्षण गोंर्ळून गेले होते. एवढेच करुन वलवसवप्रर्य ियंबली 

नयही. गेल्र्य चयर वषयात वतन ेतलबल बत्तीस दशेयंनय भेटी वदल्र्य. चयरश े

पर्यावरणपररषदयंमध्रे् भयषण ेवदली. 
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एरवी गोि हसणयरी वलवसवप्रर्य पर्यावरणयवर बोल ू लयगली की 

दगुयावतयर र्यरण करत ेआवण रयजकीर् नेत्र्यंची दयंवभक वतृ्तीवरुन चयंगलीच 

खरिपट्टी कयढत.े पर्यावरण वयचवयर्चं म्हणजे नेमकं कयर् करयर्च,ं र्यबद्द्ल 

वतची मत ेएकदम स्पष्ट आहते.  “झयिं तोिू नकय. त्र्यंचं रक्षण करय. एक 

झयि तोिलं तर त्र्यबदल्र्यत नवी दहय ते वीस झयिं लयवय. खयजगी 

वयहनयंचय वयपर कमी करुन जयस्तीत जयस्त सयवाजवनक वयहनयंचय वयपर करय. 

एकदयच वयपरून फेकून वदले जयणयरे प्लयवस्टक वयपरण ेबंद करय. जलस्त्रोत, 

नद्यय आवण समदु्रयंनय दवुषत होणर्यपयसनू वयचवय.”  वलवसवप्रर्य आपल्र्य 

भयषणयत जगयतील सवा पयलकयंनय आवयहन करते. “आम्हय मलुयंनय 

बक्षीसस्वरुपयत महयगि्र्य भेटवस्त ुदऊे नकय. एकवेळ मौजमजय करणर्यची 

सयर्ने आवण इतर सखुसवुवर्य नयही वदल्र्य तर चयलतील, पण आम्हयलय 

आमचय हक्कयचय एक सुंदर ग्रह हवय आह.े” 

वलवसवप्रर्य म्हणते. “पर्यावरणबदलयमळेु सगळं संकटयत सयपिल े

आह.े पण ददुवैयने दशेववदशेयतील सरकयरे र्य प्रश्णयंवर असयर्लय हवीत 

वततकी गंभीर नयहीत. ते पर्यावरण वयचवणर्यची नसुती भयषण ेकरतयत, पण 

त्र्य वदशेन े त्र्यंची कृती शनु्र् असते.”  भयरतयने शयलेर् वशक्षणयपयसनूच 

मलुयंनय पर्यावरणबदलयचे र्िे द्ययर्लय हवेत, असे वतचे ठयम मत आह.े र्य 

कयरणयसयठी वतन ेवकतीतरी आंदोलने केली आहते. ववदशेी मयध्र्म ेवतलय 

भयरतयची गे्रटय िनबगा असे संबोवर्त करतयत, पण वतलय तस े म्हणटलेल े
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आवित नयही. मी भयरतयची ‘गे्रटय िनबगा’ नसनु भयरतयची ‘वलवसवप्रर्य 

कंगजमु’ आह,े असे वनवभािपणे मी मयध्र्मयंनय सयंगते.      

वलवसवप्रर्यच्र्य र्य पर्यावरण संवेदनशीलतेलय शयबयसकी म्हणनू 

२०१९ मध्रे् िॉ. एपीजे अलदलु कलयम बयल परुस्कयर दऊेन वतचय गौरव 

करणर्यत आलय. गेल्र्य वषी पर्यावरणयच्र्य के्षत्यत नयवयजलेली संस्िय 

असलेल्र्य अशोकय रस्ट र्य वदल्लीवस्ित प्रवतवष्ठत संस्िेने वतलय ‘नोबल 

वसटीजन परुस्कयर’ वदलय. गोि भयबिय चेहरय, मनमोहक हयस्र्, 

पर्यावरणयबद्द्ल तळमळ र्यमळेू वलवसवप्रर्य वदवसेंवदवस समयजमयध्र्मयंमध्रे् 

प्रचिं लोकवप्रर् होत चयलली आह.े ट्ववटरवर वतचे नव्वद हजयर फॉलोअसा 

आहते. ज ेनऊ वषयांच्र्य अजयण वलवसवप्रर्यलय समजते ते मोठ्र्य, शहयणर्य 

आवण वशकलेल्र्य मयणसयंनय कय समजत नयही? कय ते समजनू घेणर्यची 

आपली इच्छयच नयही? 
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वहमयलर्यचय रक्षक गेलय. 

 

कोरोनय संकटयने मयगच्र्य एक वषयात आपल्र्य सवयांच्र्य 

पररचर्यतील एकतरी व्र्क्ती आपल्र्यपयसनू कयर्मची वहरयवनू नेली आह.े 

२१ मे र्य वदवशी सपु्रवसद्ध पर्यावरणप्रेमी सुंदरलयल बहुगणुय र्यंचे 

कोरोनयव्हयर्रसच्र्य संक्रमणयमळेू वनर्न झयल्र्यची बयतमी वयचली आवण 

मन सनू्न झयले. एकय शयळकरी मलुयची पर्यावरणयची बयरयखिी ‘वचपको’ 

आंदोलनयपयसनू सरुु होते. सुंदरलयल बहुगणुय ह ेवचपको आंदोलनयचे प्रणेते 

होते. गयंर्ीवयदी ववचयरयंचय शेवटचय दवुय सुंदरलयलजींच्र्य रुपयने वशल्लक 

होतय तोही वनखळलय. 
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सुंदरलयल बहुगणुय मळुचे उत्तरयखिंचे होते. त्र्यंचय जन्म १९२७ 

मध्रे् वटहरी वजल्ह्ययमर्ील मरोिय र्य गयवयत झयलय. मरोिय ह ेगयव भयवगरिी 

नदीच्र्य कयठयवर वसलेले एक वनतयंत सुंदर गयव आह.े बफयाच्छयवदत, पवात, 

नद्यय, झयिं र्यंच्र्य सयवनदध््र्यत लहयनग्र्य सुंदरचे बयलपण गेले. र्य वर्यत 

वनसगयाशी त्र्यंचे अतटू नयते जिले. चयळीसच्र्य दशकयत स्वयतंत् 

आंदोलनयंनी दशे पेटलय होतय. श्रीदवे समुन नयवयचे एक लोकवप्रर् 

क्रयंतीकयरक वटहरीमर्ील रयजेशयही ववरुद्ध जोमयने संघषा करत होते. 

सुंदरलयल तेरय वषयाचे असतयनय ते श्रीदवे समुन र्यंच्र्य संपकयात आले आवण 

नकळत स्वयतंत्लढ्र्यत सयमील झयले. संघषा करतय करतय ते गयंर्ीजींच्र्य 

ववचयरर्यरेकिे प्रचिं आकवषात झयले. ते शयंततयमर् मयगयाने जनतेच्र्य 

वहतयच्र्य मयगणर्य मयंिून मोठे लोकआंदोलन उभय करयर्चे. त्र्यंच्र्य 

सच्चेपणयमळेु लोक त्र्यंच्र्यपयठीमयगे भक्कमपणे उभे रयहयर्लय लयगले. पढेु 

भयरतयलय स्वयतंत् वमळयल्र्यनंतरही त्र्यंचय हय लढय अववरत सरुुच रयहीलय. 

कर्ी अस्पशृ्र्तय वनमुालनयसयठी, कर्ी दयरुबंदीसयठी, कर्ी वटहरी नदीवर 

मोठमोठी र्रणे बयंर् ूनरे्त म्हणनू तर कर्ी वकृ्ष बचयओ मोवहमेसयठी नेततृ्व 

करणर्यसयठी ते वहरररीने पढेु र्यर्चे. दवलतयंनय मंदीरयत प्रवेश करणर्यचय 

अवर्कयर वमळयवय म्हणनूही त्र्यंनी आंदोलन केले. गयंर्ीजींच्र्य ववचयरयंने 

भयरुन गेलेल्र्य तरुण सुंदरलयललय खरेतर रयजकयरणयत जयऊन जनतेची सेवय 

करणर्यची तीव्र इच्छय होती. पण पन्नयसच्र्य दशकयत त्र्यंची ओळख ववमल 
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बहुगणुय र्यंच्र्यशी झयली. दोघेही हयियचे समयजसेवक होते. दोघयंचेही 

एकमेकयंवर प्रेम जिले. पण रयजकयरणयत जयणयर नसयल तरच तमुच्र्यशी 

लग्न करीन अशी अट ववमल र्यंनी ठेवली आवण सुंदरलयल र्यंनय 

वनविणकुय लढवणर्यच्र्य इच्छेलय मरुि घयलयवी लयगली. १९७१ मध्रे् 

वटहरीमर्ील दयरुची दकुयने बंद करणर्यत र्यवीत म्हणनू सुंदरलयलजी आवण 

त्र्यंच्र्य सहकयऱ्र्यंनी सोळय वदवस उपोषण केले. 

१९७३ मध्रे् सरकयरने ववकयसकयमयंसयठी २४०० झयियंची कत्तल 

करणर्यचे ठरवले. वकृ्षतोि करणर्यसयठी अलकनंदय घयटीमध्रे् सरकयरी 

कमाचयरी आले तेव्हय सुंदरलयलजी आवण गौरयदवेी र्यंच्र्य नेततृ्वयखयली 

शेकिो पर्यावरणप्रेमी लोक प्रयणयची पवया न करतय तयसनतयस झयियलय 

कवटयळून बसयले. आर्ी आमच्र्यवर कुह्रयिी चयलवय आवण मग खशुयल 

झयिे कयपय असय त्र्यंचय पयववत्य होतय. हय हट्ट होतय पण तो वेिय हट्ट नव्हतय. 

वकृ्ष आवण वने संपली तर मयणसूही संपेल ह े त्र्यंनय पक्के ठयऊक होते. 

वचपको आदंोलन एखयद्यय वणव्र्यसयरखे पसरले. जनतय पेटून उठली. एक 

दशक हय लढय सरुु होतय. हजयरो वस्त्रर्यंनी र्यमध्रे् भयग घेतलय. उत्तर प्रदशे, 

पवश्चम घयट, ववंध्र् पवातयच्र्य पवात रयंगय प्रत्रे्क वठकयणी र्य 

आगळर्यवेगळर्य पद्धतीचय सत्र्यग्रह झयलय. ही सगळी आंदोलने र्शस्वी 

झयली. पर्यावरणयची मनमयनी नयसर्सू करुन ववकयसयच्र्य नयवयखयली 

भकयस करतय रे्णयर नयही असय स्पष्ट संदशे जनतेने वदलय. ह्यय आंदोलनयचे 



मी पर्यावरण र्ौद्धय  पंकज कोटलवयर 

 

53 

 

स्वरुप इतके व्र्यपक होते की तत्कयलीन पंतप्रर्यन इवंदरय गयंर्ी र्यंनय 

हस्तके्षप करयवय लयगलय. पढुची परं्रय वषा एकही झयि तोिले जयऊ नरे् 

असय आदशे त्र्यंनय कयढयवय लयगलय. वचपको आंदोलन जगभरयत 

पोहोचले. सुदंरलयल बहुगणुय वकृ्षवमत् र्य नयवयने जगयत ओळखले जयऊ 

लयगले. १९७८ मध्रे् त्र्यंनी वहमयलर्यच्र्य गोमखु नयवयच्र्य गंगोत्ीच्र्य 

वठकयणी भेट वदली. वहमखंि वेगयने ववतळत आहते ह ेपयहून त्र्यंनय र्क्कयच 

बसलय. संपणुा आर्षु्र् त्र्यंनी पर्यावरणयचे रक्षण करणर्यसयठी झोकून वदले. 

भयतशेतीलय खपू जयस्त पयणी लयगते म्हणनू त्र्यंनी भयत खयणे वज्र्ा केले 

होते. “बोले तैसय चयले त्र्यची वंदयवी पयऊले”. सुंदरलयलजी आज 

आपल्र्यत नयहीत पण प्रत्रे्क पर्यावरणप्रेमीच्र्य ह्रद्ययत प्रेरणयज्र्ोत बननू ते 

कयर्म वजवंत रयहतील.   
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मयतीशी नयळ जोिणयरय वकमर्यगयर 

 

अविकेमध्रे् एक जनुी म्हण प्रचवलत आह.े जर तमु्ही समस्र्य 

सोिवणर्यसयठी पयवल ेउचलत नसयल तर तमु्हीच स्वतःच एक मोठी एक 

समस्र्य आहयत. जगयत तक्रयर आवण वचंतय करणयऱ्र्य मयणसयंची कमतरतय 

नयही. पण तीव्र भेिसवणयऱ्र्य समस्र्यंचय सखोल अभ्र्यस करुन त्र्यंची उत्तरे 

आवण उपयर् शोर्णर्यवरच आपली संपणुा उजया एकयग्र करणे अगदीच 

मोजक्र्य लोकयंनय जमत.े पर्यावरणयच्र्य समस्र्य वदवसेंवदवस गंभीर स्वरुप 

र्यरण करत आहते. वेगयन े होणयरे र्यंवत्कीकरण जसे अवनवयर्ा आह,े 

वततकेच पर्यावरणयवर होणयरे त्र्यचे घयतक पररणयमसदु्धय अटळ आहते. 

उदय. वयढत्र्य प्रदषुणयमळेु दरवषी तयपमयनयत घसघशीत भर पिते. 
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कर्ीकयळी चैनीची गोष्ट म्हणनु समजल ेजयणयरे वयतयनकुुवलत रं्त् अवलकिे 

घरयघरयत आवण प्रत्र्ेक कयर्यालर्यत वदसनू र्ेते. वयतयनकुुवलत रं्त्यंमर्नू 

बयहरे पिणयरे हरीतवयर् ुओझोनच्र्य िरयची हयनी करतयत. वजतकय ववजेच्र्य 

उपकरणयचय वयपर जयस्त केलय जयतो वततकी जयस्त वीज वनमयाण करयवी 

लयगते. आजही भयरतयतील बहूसंख्र् वीज कोळसय जयळून तर्यर केली जयत े

ज्र्यमळेू पनु्हय प्रदषुण आवण तयपमयनवयढ होत.े ह ेदषु्टचक्र भेदणे ह ेसवयात 

मोठे आव्हयन आह.े 

 

वयतयनकूुवलत रं्त्णेचय अवतवयपर पर्यावरणयसयठी र्ोकयदयर्क आह े

तरीही वषयागवणक कोट्र्यवर्ी रं्त्े खरेदी केली जयतयत. वयढत्र्य 

तयपमयनयवर उपयर् म्हणनु आपण ज्र्य एअर कंिीशन रं्त्यंचय सहयरय घेतो 

त्र्य रं्त्यंमळेुच परृ्थवीच्र्य तयपमयनयत आणखी भर पिते आह ेह ेअनेकयंच्र्य 

गयवीही नसते. म्हणनु आजपर्ांत र्य रं्त्यंनय पर्यावरणपरुक पर्यार् वनमयाण 

झयलय नसयवय. मयत् गेल्र्य दोन वषयांपयसनू वदल्लीमध्र् ेअसलेले पयचशे 

कंुभयर तज्ञयंच्र्य मयगादशानयखयली पर्यावरणस्नेही पद्धतीने कयम करणयरी 

वयतयनकूुवलत रं्त्े वनमयाण करत आहते. तप्त हवेलय आवण उष्ण झळयंनय 

क्षणयर्यात िंि करणयरी ही अनोखी वयतयनकुुवलत रं्त्े मयतीपयसनू आवण 

टेरयकोटयपयसनू बनलेल्र्य मिक्र्यंनय वववशष्ट पद्धतीन ेरचनू बनवली जयतयत. 
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मोनीश वसररपरुप ू नयवयच्र्य कल्पक आवण प्रर्ोगशील नयवयच्र्य तरुण 

आवका टेक्टने हवयमयनबदलयच्र्य गंभीर समस्र्ेवर एक सोपय पण नयमी उपयर् 

शोर्नू कयढलय जयत आह.े     

मोनीशलय लहयनपणयपयसनूच त्र्यच्र्य खेळणर्यंनय आवण वनरुपर्ोगी 

वस्तूंनय उकलनू त्र्यंच्र्य अभ्र्यस करणर्यचय छंद होतय. आवका टेक्चर 

महयववद्ययलर्यत त्र्यच्र्यआत दिलेल्र्य र्य प्रर्ोगशील वतृ्तीलय खतपयणी 

वमळयले. तसेच र्ोग्र् वदशय वमळयली. मयती आवण टेरयकोटयच्र्य मिक्र्यंनय 

मर्मयशयंच्र्य पोळर्यसयरखं गोलयकयर पद्धतीन ेरचनू त्र्यवर पयणर्यचय प्रवयह 

खेळतय ठेवलय तर हवेमध्र् े आद्रातय वनमयाण होते आवण पर्यावरणपरुक 

पद्धतीन ेअत्र्ल्प वीज वयपरून वयतयनकूुवलत रं्त्यनय पर्यार् वनमयाण केलय 

जयऊ शकतो. मोनीशने अनेक वषा वचकयटीन ेअभ्र्यस केलय. अनेक प्रर्ोग 

केले आवण अखेर ही कल्पनय र्शस्वी झयली. मवुतामंत स्वरुपयत प्रत्र्क्षयत 

सयकयरली. सवयात प्रिम वदल्लीमध्र् े असलेल्र्य एकय मोठ्र्य 

कयरखयन्र्यमध्र् ेर्य रं्त्यंचय वयपर केलय गेलय. र्य कयरखयन्र्यमध्रे् प्रचंि 

आग ओकणयऱ्र्य भट््टर्य होत्र्य. प्रचंि उष्णतेमळेु आतमध्र् ेकयम करणयऱ्र्य 

कयमगयरयंच्र्य अंगयची लयही लयही व्हयर्ची. पण र्य िंि पयणर्यच्र्य आवण 

मयतीच्र्य मिक्र्यंच्र्य कुलरमळेु जयद ुझयली. तयपमयन आठ ते दहय अंशयनी 

कमी झयल्र्यच े वसद्ध झयल.े वजि ेप्रखर उष्णतेमळेु उभय रयहणे वजकीरीचे 
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असयर्च े त्र्य वठकयणी कयमगयर आनंदयने तयसनतयस कयम करु लयगले. 

त्र्यंची कयर्ाक्षमतय वयढली. वीजेची बचत झयली तो फयर्दय वेगळयच. 

गेल्र्य दोन दशयकयत चीनन ेआपली बयजयरपेठ वेगयन ेकयबीज केली. 

भयरतीर् लघउुद्योगयंचय पयर्य वखळवखळय होत गेलय. हजयरो वषयांपयसनू 

मयतीच्र्य सुंदर वस्त ु तर्यर करुन आपलय उदरवनवयाह करणयरे कंुभयर 

नयईलयजयने इतर व्र्वसयर्यंकिे वळले. रोजगयर बिुल्र्यमळेू दवुमाळ कलेचय 

वयरसय चयलवणयरे अनेक कलयकयर दशेोर्िीलय लयगले. एकट्र्य मोनीशने 

कल्पकतय दयखवल्र्यमळेू आज वदल्लीच्र्य पयचशे कंुभयरयंनय कयर्मस्वरुपी 

रोजगयर वमळयलय आह.े एखयदय तरुण एकयग्रतेन ेकयम करतो आवण नवसजान 

करणर्यचय ध्र्यस घेतो तेव्हय वकती मोठी क्रयंती घिवनू आण ुशकतो. मोनीश 

वसररपरुप ू र्यचे ज्वलंत उदयहरण आह.े एकय बयजलूय लयखो तरुण फक्त 

अियाजान करणर्यसयठी वशक्षण घेतयत. मयत् बोटयवर मोजणर्यइतके 

मोनीशसयरख्र्य तरुणयंमध्रे् पर्यावरणयचय आवण तंत्ज्ञयनयचय अप्रवतम 

वमलयफ करणर्यची क्षमतय वनमयाण होत.े आपल्र्य दशेयलय अशय लयखो 

वकमर्यगयरयंची गरज आह.े 
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आर्ल ांिहून आलय स्वच्छतयदतू! 

 

क रॉन रॉन्सलेच ेआजोबय वब्रटीशयंच्र्य रयज्र्यत भयरतयत मखु्र् रेल्वे 

अवभरं्तय पदयवर कयर्ारत होत.े मुंबई – बिोदय र्य रेल्वेमयगयाच्र्य उभयरणीच े

संपणूा श्रेर् क रॉनच्र्य आजोबयंनय जयते. नौकरीमर्नू वनवतृ्त झयल्र्यवर ते 

इगं्लंिलय वयपस गेले. आपल्र्य जीवनयचय वदघाकयळ त्र्यंनी भयरतयत 

घयलवलय होतय आवण इिल्र्य वयस्तव्र्यत ते भयरतीर् मयतीशी एकरुप झयल े

होत.े ते कर्ी भयरतयच्र्य प्रेमयत पिले त्र्यंनयही कळयल ेनयही. आपलय नयत ू

क रॉनलय ते भयरतयववषर्ी भरभरुन सयंगत असत. इिलय वनसगा, इिली 

संस्कृती, इिल्र्य संपन्न इवतहयसयचय वयरसय र्यववषर्ी त्र्यंच्र्य मनयत प्रचंि 
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आकषाण होत.े आपल्र्य आजोबयंच्र्य तोंिून भयरतयच े कौतकू आवण 

त्र्यंच्र्य भयरतयतील आठवणी ऐकून क रॉन हरखनू जयर्चय. त्र्यलयही भयरत 

अनभुवणर्यची तीव्र इच्छय झयली आवण शेवटी २०१४ मध्र्,े वर्यच्र्य 

पयसष्ठयव्र्य वषी तो भयरतयत आलयच. त्र्यन े इिे बरीच भटकंती केली. 

आपल्र्य आजोबयंसयरखयच तो ही भयरतयच्र्य प्रेमयत पिलय. पण इिे त्र्यलय 

एक गोष्ट चयंगलीच खटकली. प्रदषूण!  

क रॉनने रयजस्ियनमर्ील रयजवयि्र्यंबद्द्ल आपल्र्य आजोबयंकिून 

बरेच कयही ऐकले होते. तो वतिेही आवजूान भेट द्ययर्लय गेलय. 

रयजस्ियनमध्र् े जोर्परू शहरयत सुंदर, आकषाक आवण मनमोहक अशय 

प्रयचीन रयजवयि्र्यंच्र्य अनेक ऐवतहयवसक वयस्त ू आहते. प्रत्र्ेक 

महयलयमध्रे् अनेक जलकंूभ आहते ज्र्यंनय स्ियवनक भयषेत बयविी असे 

म्हणतयत. र्य जलकंूभयंतनू जनतेलय वपणर्यच्र्य पयणर्यचय परुवठय व्हयर्चय. 

अनेक तलयव शयही घरयणर्यंतील व्र्क्तींच्र्य जलवक्रियंसयठी बनवल ेगेले 

होत.े र्य जलयशर्यंच्र्य अवतीभवती आवण मर्ोमर् चढ उतयर करणयऱ्र्य 

पयर्ऱ्र्यंची मनमोहक पद्धतीन े रचनय केलेली असयर्ची. ही 

पयर्ऱ्र्यपयर्ऱ्र्यंची ववलक्षण गुंफण पयहून कोणीही र्य बयवि्र्यंच्र्य प्रेमयतच 

पितो. ह ेमहयल, र्य प्रयचीन वयस्त ूम्हणजे वयस्तकूलेचय अवद्वतीर्, बेजोि 

नमनुय आह.े सजानशील कलयकयरयंचय दवुमाळ आवण अनमोल असय हय ठेवय 

आह.े पण आपण भयरतीर् आपल्र्य वयरशयंचे जतन करणर्यच्र्य कयमयत 
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िोिेसे उदयसीनच असतो. वजिे जयईल वतिे कचऱ्र्यचे सयम्रयज्र् आपल्र्य 

चयंगलेच अंगवळणी पिले आह.े पण चकचकीत र्रुोपमर्नू आलेल्र्य 

क रॉनलय मयत् ही ददुाशय सहन होईनय. आपल्र्य परीन ेह ेबदलयर्चय त्र्यन े

चंग बयंर्लय. अनेक बयवि्र्य र्य दयरुिे आवण जगुयरी लोकयंचय अि्िय 

बनल्र्य होत्र्य. इिे दयरुच्र्य ररकयम्र्य बयटल्र्य, वविी वसगयरेटींचे तकुिे 

आवण इतर घयण पसरललेी असयर्ची. त्र्यन ेस्ियवनक प्रशयसनयपयसनू अनेक 

सयमयवजक संस्ियंनय र्य बयवि्र्यंची सयफसफयई करणर्यसयठी अजाववनंत्र्य 

केल्र्य. पण त्र्यची कोणीही दखल घेतली नयही. 

शेवटी क रॉन स्वतःचं जलयशर्यंच्र्य स्वच्छतेसयठी पढेू आलय. सत्तर 

वषयांचय क रोन रोज सहय घंटे बयवि्र्यंमध्रे् उतरून एकेकय बयविीमर्ील 

कचरय बयहरे कयढू लयगलय. सरुुवयतीलय तरुण टोळकी त्र्यलय पयगल सयहबे 

म्हणनू वचिवयर्च.े अनेक लोक त्र्यच्र्यकिे उपहयसयन ेपहयर्च.े पण र्य 

वटकेने क रॉन अवजबयत ववचवलत झयलय नयही. त्र्यने आपले कयम अखंिपणे 

सरुुच ठेवल.े सयफसफयई करणर्यच्र्य कयमयत त्र्यन ेमजरूीतत्वयवर सोबतीलय 

कयही लोकही घेतले. हळूहळू नयगररकयंनय क रोनचय प्रयमयवणक हते ूलक्षयत 

आलय. अनेक लोक स्वतःहून मदतीलय पढेु आले. मेहरेगढ फोटा रस्टने 

क रॉनच्र्य स्वच्छतय मोहीमेची दखल घेतली. त्र्यलय अनेक स्वरं्सेवक 

परुवले. सोबत र्य मोहीमेलय आविाक सहयय्र्सदु्धय केले. क रॉनची वजद्द 
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पयहून शेकिो तरुण बयवि्र्यंच्र्य स्वच्छतेसयठी आवण संरक्षणसयठी पढेु 

आले.  

क रॉन सयंगतयत की बयवि्र्यंची स्वच्छतय ही फक्त जलसंकटयसयठी 

आवश्र्क नयही. पर्यावरणयचे रक्षण करयर्च े असेल तर आपले सवा 

जलस्त्रोत आपण वनमाळ ठेवल ेपयवहजेत. क रॉन आर्ररश वणयाचय नयगररक 

आह.े त्र्यचय जन्म ियंसमध्रे् झयलय. तो अनेक दशे वहिंलय आह.े भयरतयत 

र्ेणर्यआर्ी वीस वषा तो पयवकस्तयनयत वयस्तव्र्यस होतय. करयची, वसंर् 

आवण उमरकोट शहरयतील वेगवेगळर्य शयळयंमध्रे् त्र्यन ेअध्र्यपनयचे कयर्ा 

केले. मयगच्र्य सयत वषयात भयरतयतील जलस्त्रोतयंनय स्वच्छ करणर्यचय त्र्यने 

ध्र्यस घेतलय आह.े ‘ह े ववश्वची मयझ ेघर’ आवण ‘वसरु्ैव कुटंूबकम’ र्य 

तत्वयंचे पयलन करणयरय तो वनमाळ मनयचय स्वच्छतयदतू आह.े कचऱ्र्यची 

सवर् अंगवळणी पिलेले भयरतीर् नयगररक क रॉनच्र्य स्वच्छतयमोवहमेतनू 

कयही र्िय घेतील कय?  
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लयखो झयिे लयवणयरय बयलदतू! 

 

तो वदवस होतय ९ मयचा २००७! इर्त्तय चौिीमध्रे् वशकणयरयएक नऊ 

वषयाचय गोवजरवयणय शयळकरी मलुगय आपल्र्य वगावमत्यंसोबत झयिे 

लयवणर्यसयठी आपल्र्य शयळेसमोरील मोकळर्य मैदयनयत पोहोचलय होतय. 

मोठ्र्य जल्लोषयत त्र्यंनी आपलय पवहलयववहलय वकृ्षयरोपणयचय कयर्ाक्रम 

सयजरय केलय. आपल्र्यकिे असतो तसय जमानीच्र्य शयलेर् वशक्षणयमध्र्ेही 

पर्यावरण हय ववषर् अभ्र्यसयलय असतो. एके वदवशी शयळेतील वशक्षकयंनी 

ववद्ययर्थर्यांनय ‘हवयमयनबदल वकती घयतक’ नयवयचय र्िय वशकवलय, व 

झयियंचे महत्व र्य ववषर्यवर एक सयदरीकरण बनवनू आणयर्लय सयंवगतले. 
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गहृपयठयचय भयग म्हणनू र्य मलुयने ‘झयियंचे महत्व’ र्य ववषर्यवर एक छयन 

आवण ववस्ततृ सयदरीकरण केले होते. त्र्य अभ्र्यसयमध्रे् तो इतकय गुंतत 

गेलय, की त्र्यच्र्य आर्षु्र्यलय नवी वदशय वमळयली. झयियंचे महत्व 

समजल्र्यवर तो एवढय झपयटलय की त्र्यने मनोमन दहय लयख झयिे 

लयवणर्यचय संकल्प केलय. तो संकल्प नव्हतय, तो एक प्रकयरचय वज्रवनर्यारच 

होतय. ती एक भीष्मप्रवतज्ञय होती. आपल्र्य बयलवर्ीन सवंगि्र्यंनय सयिीलय 

घेऊन त्र्यने २००७ मध्रे् आपले पवहलेवयवहले वकृ्षयरोपण करुन ‘प्लयंट फॉर 

द प्ल नेट’ नयवयच्र्य मोवहमेचय शभुयरंभ केलय होतय. आज चौदय वषयानंतर ही 

संस्िय आंतररयष्रीर् पयतळीवर वकृ्षयरोपणयचे कयर्ा करणयरी सवयात मोठी 

संस्िय बनली आह.े 

 

आकिेवयरीवर नजर टयकली तर र्य संस्िेची व्र्यप्ती लक्षयत रे्ईल. ‘प्लयंट 

फॉर द प्ल नेट’ र्य संस्िेने आपल्र्य स्वरं्सेवकयंच्र्य मदतीने संपणुा 

जगभरयमध्रे् आतयपर्ांत तेरय अलज सयठ कोटी झयिं लयवली आहते. संर्कु्त 

रयष्रयंने र्य संस्िेलय पर्यावरण रक्षण मोवहमेमध्रे् अग्रदतु बनवले आह.े र्य 

संघटनेने आजवर जगभरयतील त्र्र्यहत्तर दशेयंमर्ील एक्क्र्यऐशंी हजयर 

शयळकरी ववद्ययर्थर्यांनय वकृ्षयरोपणयचे तंत्शदु्ध प्रवशक्षण वदले आह.े जे आतय 

वकृ्षयरोपणयववषर्ी जयगतृी करत आहते. बघतय बघतय गेल्र्य चौदय वषयात 
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तलबल बयवीस हजयर हके्टर ओसयि जवमनीचे हररत आच्छयदनयमध्रे् 

रुपयंतर झयले आह.े 

 

ज्र्यने र्य मोवहमेचय पयर्य रचलय त्र्यचे नयव वफवलक्स वफंकबयर्नर. 

वफवलक्स म्हणतो, “मलय स्वप्नयतही वयटले नव्हते की एके वदवशी ही 

पर्यावरण चळवळ इतके मोठे ववरयट रुप र्यरण करेल. आम्ही फक्त एक 

कल्पनय जगयसमोर ठेवली. दहय लयख झयिे लयवणर्यचे मयझे ध्र्ेर् मी जयहीर 

केले तेव्हय मयझ्र्य पयलकयंनी, मयझ्र्य शयळेतील वशक्षकयंनी शयळकरी 

मलुयंचय पोरकटपणय म्हणनू आमची वखल्ली उिवली नयही. उलट आम्हयलय 

वकृ्षयरोपणयसयठी प्रोत्सयहन वदले. आवश्र्क सयर्ने उपललर् करुन वदली. 

आम्हीही प्रयणपणयने तनमनर्न झोकून हररत सषृ्टी कय आवण वकती 

आवश्र्क आह ेर्यचय शयळयंकॉलेजयंमध्रे् जयऊन जोमयने प्रचयरप्रसयर केलय. 

 

वफवलक्स जमेनीतील बव्हयररर्न प्रयंतयत रहयर्चय. ज्र्य वर्यमध्रे् मलुयंनय 

रंगबेरंगी खेळणर्यंचे आवण टीव्ही मोबयईलचे आकषाण असते, त्र्य 

खेळणर्य-बयगिणर्यच्र्य वर्यत वफवलक्सने एकय प्रचंि मोठ्र्य पर्यावरण 

क्रयंतीची महुुतामेढ रोवली. हवयमयन संकटयमळेू दवक्षण ध्रवुयवर आढळणयरी 

पोलयर वबअर ही दवुमाळ अस्वलयंची प्रजयती नयमशेष होणर्यच्र्य मयगयावर 

आह.े ह ेसमजल्र्यवर तो हमसनू हमसनू रिलय होतय. केवनर्यमध्रे् वयंगरी 
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मियई नयवयच्र्य अविकन नयगररकयने तीन कोटी झयिे लयवणर्यचय परयक्रम 

केलय होतय. त्र्यबद्द्ल मियईलय नोबेल परुस्कयर वमळयलय. वफवलक्सने 

मियईलयच आपलय आदशा मयनले आवण पर्यावरण रक्षणयची शपि घेतली. 

 

वफवलक्स आवण त्र्यच ेवमत् लहयन मलुयंसमोर गोष्टीरुपयमध्रे् रंजक 

पद्धतीन ेपर्यावरणयचय ववषर् मयंियर्चे. वकृ्षयरोपण करणर्यसयठी ववद्ययर्थर्यांनय 

आवयहन करयर्चे. सषृ्टी वयचवणर्यसयठी त्र्यने आतातेने मयरलेली हयक 

कयळजयलय वभियर्ची. त्र्यची प्रयमयवणक र्िपि पयहून प्रत्रे्कजण भयरयवनू 

जयर्चय. वफवलक्सची ही मोवहम बघतय बघतय एखयद्यय वणव्र्यसयरखी 

फोफयवली, इतक्र्य मोठ्र्य प्रमयणयवर र्शस्वी झयली की संर्कु्त रयष्रयंनयही 

र्य आगळर्यवेगळर्य कृवतशील पर्यावरण बयलदतुयची दखल घ्र्यवी 

लयगली. एक अलज वकृ्ष लयवणर्यच्र्य कयमवगरीवर वफवलक्सची नेमणकू 

झयली. वफवलक्सचे नयव आंतररयष्रीर् पयतळीवर गयज ू लयगले. एकय 

मयणसयने जग बदलणर्यचय प्रयमयवणक वनश्चर् केलय आवण आपल्र्य 

ध्रे्र्यसयठी आपले जीवन वयहून घेतले, त्र्यसयठी झपयटून जयऊन अिकपणे 

कष्ट केले तर जग खरोखर बदलले जयऊ शकते. वफवलक्स वफंकबयर्नर 

त्र्यचे मवुतामंत उदयहरण आह.े  
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हररत घरयंचय सजानकयर - वनलंजन भोवयल 

 

जल प्रदषुण, वयर् ु प्रदषुण आवण भ ु प्रदषुणयचे मयनवी जीवनयवर 

वकती घयतक पररणयम होत आहते ह ेआतय सवयांनयच समजनू चकुले आह.े 

वयढत चयललेल्र्य कयबान उत्सजानयमध्रे् घरयंचय -इमयरतींचय चयळीस टक्के 

वयटय आह.े अववचयरीपणे आवण केवळ वदखयवय करणर्यच्र्य दृष्टीने 

रचलेल्र्य इमयरती पर्यावरणयच्र्य मळुयवर उठतयत. हररत जीवनशैली ही एक 

कृती नयही, ती वतृ्ती आह.े पर्यावरणयप्रती कृतज्ञतय जपणयऱ्र्य प्रत्रे्क व्र्क्तीने 

आपले घर वनसगयाशी अनरुुप पद्धतीनेच बयंर्यर्लय हवे. भयरतयमध्रे् आज 

पर्यावरण अनकूुल वयस्तरूचनय करणयरे अत्रं्त मोजके वयस्तसु्ियपत्र्कयर 

उपललर् आहते. वनलंजंन भोवयल ह ेत्र्यपैकी अग्रगणर् नयव आह.े     
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आवका टेक्ट वनलंजन ह ेपर्यावरणपरुक, शयश्वत आवण हररत इमयरती 

बनवणर्यच्र्य के्षत्यत गेल्र्य तीस वषयांपयसनू कयर्ारत आहते. गजुरयतच्र्य 

इन्स्टीट्र्टु ऑफ एन्व्हयर्मेंटल विझयईन र्य प्रवसद्ध संस्िेमर्नू त्र्यंनी पदवी 

वमळवली तेव्हय वतिे त्र्यंनी सवुणापदक प्रयप्त केले होते. ती त्र्यंच्र्य 

कयर्ाकुशलतेची नयंदी होती. उजयाबचत हय त्र्यंचय ध्र्यस होतय. पण 

त्र्यकयळयत भयरतयमध्र्े हय ववषर् वशकवणयरे कोणतेही ववज्ञयपीठ उपललर् 

नव्हते. उजयाकयर्ाक्षम तंत्ज्ञयन आत्मसयत करणर्यसयठी वनलंजन र्यंनी 

इस्तयंबलू गयठले. तेिे जयऊन एनजी एवफवशअंट आवका टेक्चर र्यववषर्यतील 

पदव्र्तु्तर वशक्षण घेतले.  

भोवयल म्हणतयत, हरीत इमयरती बयंर्णे ह े कयही अनोखे वकंवय 

आगळेवेगळे कयम नयही. पर्यावरणपरुक इमयरत हय हररत जीवनशैलीचय एक 

भयग आह.े लोकयंनय वयटते की घरयच्र्य आजबूयजलूय, छपरयवर आवण 

वभंतीवर वहरव्र्य वनस्पती लयवल्र्य की त्र्यंनय हररत इमयरती म्हणयवे. ही 

चकुीची संकल्पनय आह.े हररत आच्छयदने वयपरून उन्हयची तीव्रतय, 

ध्वनीप्रदषुण वगैरे रोखणे हय एक छोटय घटक आह.े इमयरतीलय ग्रीन वबल्िींग 

तेव्हयच म्हणतय रे्ईल जेव्हय वनसगयाशी ससुतु्तय रयखनू वतलय जन्म वदलय 

जयतो. हररत इमयरतीमध्र्े उजेच्र्य उर्ळपट्टीलय ियरय नसतो. उजेचय प्रत्र्ेक 

अंश र्य वठकयणी कयटकयसरीने मोजनू मयपनू वयपरलय जयतो. वस्तूंचय 
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पनुवयापर, उजयाबचत आवण अक्षर् उजयास्त्रोत उभे करणर्यवर इिे ववशेष भर 

आह.े  

हररत इमयरतींमध्रे् मोठ्र्य लयंबीच्र्य वभंती जयणीवपवुाक उत्तर आवण 

दवक्षण वदशेलय ठेवल्र्य जयतयत. कयरण पवुा-पवश्चम वदशेकिून रे्णयरी सरु्याची 

उष्णतय असते. छतयंवर चमकदयर फरशयंचय आवण वफकट रंगयंचय वयपर करुन 

सरु्ावकरणयंनय परयववतात केले जयते. घरयलय तप्त होणर्यपयसनू रोखले जयते. 

हररत इमयरतीच्र्य पररसरयत पिलेल्र्य पयवसयच्र्य पयणर्यचय प्रत्र्ेक िेंब 

एकतर सयठवलय जयतो नयहीतर जवमनीत मरुवलय जयतो. र्य घरयसयठी 

लयगणयरी बहूतयंश उजया सौरशक्तीद्वयरे वनमयाण केली जयते. गरम पयणर्यसयठी 

वगझरचय वयपर न करतय सोलयर वॉटर वहटर वयपरणर्यचय आग्रह असतो. र्य 

इमयरतींमर्ील सयंिपयणी नयलीमध्रे् सोिून वदले जयत नयही. उलट त्र्यवर 

शदु्धीकरण प्रवक्रर्य करुन घरयच्र्य अवतीभवती लयवलेल्र्य वनस्पतींनय ते 

पयणी परुवले जयते. सखोल अभ्र्यस करुन घरयमध्रे् उजयाबचत करणयरी 

वीजेची उपकरणे आवण प्रकयशवदवे प्रस्तयववत केली जयतयत. स्वरं्पयकघरयत 

तर्यर होणयऱ्र्य ओल्र्यकचऱ्र्यपयसनू कंपोस्ट खत बनवले जयते.  

एक पर्यावरणीर् वयस्तशूयस्त्रज्ञ कयर्ाकुशलतेने घरयची रचनय 

करणर्यसोबतच र्य सवा प्रकयरच्र्य उजयाबचतीची आकिेमोि करतो. 

खोलीची लयंबी-रंुदी-उंची, वखिक्र्य दरवयजयंची वदश, त्र्यंची रचनय 
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र्यंच्र्यवर प्रचंि मेहनत घेतो. घरयतल्र्य फवनाचरपयसनू रंगयंपर्ांत आवण 

फरशयंपयसनू वखिक्र्यंच्र्य कयचपेर्ांत प्रत्रे्क सयर्नयंवर पर्यावरण 

अनकुुलतेची छयप असते.  स्ियवनक वकृ्ष आवण प्रजयतींचय सखोल अभ्र्यस 

करुन कमी पयणर्यत वयढणयऱ्र्य वनस्पतींनयच इिे प्रयर्यन्र् वदले जयते.  

वनलंजन भोवयल र्यंनी आपली कयरवकदा सरुु केली तेव्हय भयरतयत 

हररत इमयरती हय शलद फयरसय प्रचवलत नव्हतय. २०१३ मध्रे् त्र्यंनी 

वदल्लीमध्रे् ग्रीनवन नयवयच्र्य एकय अप्रवतम वयस्तचूी रचनय केली. र्य 

घरयलय भयरत सरकयर आवण टेरी र्यंनी जन्म वदलेल्र्य गहृय र्य हररत इमयरत 

मलु्र्मयपन रं्त्णेने पयच तयरयंवकत म्हणनू घोवषत केले आवण भयरतयत 

पर्यावरणपरुक घरयंचय पयर्य रचलय गेलय. त्र्यआर्ी पर्यावरणपरुक वयस्त ू

मलु्र्मयपनयसयठी फक्त व्र्यवसयवर्क इमयरतींनयच पयत् ठरवले जयत होते. 

वयस्तसु्ियपत्र्कलय आवण पर्यावरण र्यंचे संतलुन सयर्णर्यसयठी वनलंजन 

भोवयल र्यंनी आपले आर्षु्र् झोकून वदले. हररत जीवनशैलीचय स्वीकयर 

करुन आपण त्र्यंनय मयनवंदनय वदली पयवहजे.    
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ववश्व पयवनी तलुसी 

 

दरवषीप्रमयणे रं्दयचय पद्म परुस्कयर सोहळय ियटयत पयर पिलय. पण 

२०२१ चे पद्म परुस्कयरयचे मयनकरी पयहून एक वेगळयच हषोल्लयस 

अनभुवयर्लय वमळयलय.  झयरखंिच्र्य छुटनी दवेी, कनयाटक जनपद 

ऍक िमीच्र्य मंजम्मय दवेी अशी आगळीवेगळी नयवं पद्म परुस्कयरयच्र्य 

र्यदीत पयहून अनेकयंनय आश्चर्याचय र्क्कय बसलय. समयजमयध्र्मयंवर 

सवयावर्क चचया झयली ती कनयाटक रयज्र्यतील पयरंपयररक वेशभषेुत 

वदसलेल्र्य अनवयणी पयर्यंनी आलेल्र्य वदृ्ध आजी तळुशी गौिय र्यंची. 

पंतप्रर्यन नरेंद्र मोदी आवण गहृमंत्ी अवमत शहय दोघयंनीही त्र्यंची आस्िेने 

ववचयरपसू करत अवभवयदन केले र्य बयतमीलय चयंगलीच प्रवसद्धी वमळयली.  
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सत्त्र्यहत्तर वषयांच्र्य तळुशी गौिय ह्यय एक व्रतस्ि वनसगाप्रेमी आवण 

ऋषीतलु्र् व्र्वक्तमत्व आहते. त्र्यंचे औपचयररक वशक्षण झयले नयही पण 

तियकवित सवुशवक्षत मयणसयमध्रे् पर्यावरणयसयठी जी संवेदनशीलतय वदसत 

नयही ती मयत् त्र्यंच्र्यमध्रे् ओतप्रोत भरली आह.े  त्र्यंचय जन्म १९४४ मध्रे् 

एकय आवदवयसी पररवयरयत झयलय. खेि्र्यचे नयव होन्नयळी. ह े गयव 

असलेल्र्य उत्तर कन्नि वजल्ह्ययलय वनसगयाचय जबरदस्त वरदहस्त लयभलेलय 

आह.े इिे पंचवीसहून अवर्क प्रयणी अभर्यरणरे् आवण पयच रयष्रीर् उद्ययने 

आहते. तळुशी गौिय दोन वषयांच्र्य असतयनय त्र्यंच्र्य विीलयंचे वनर्न झयले. 

अजयण वर्यतच त्र्य पोरक्र्य झयल्र्य. त्र्यंची आई मजरुी करुन कुटंुबयचय 

उदरवनवयाह करयर्ची. वचमकुली तलुसी आपल्र्य आईसोबत वनववभयगयत 

कयमयलय जयर्ची. तेव्हयपयसनूच तलुसीलय झयियंची वनयंची आवि लयगली. 

घरची पररवस्िती हलयखीची असल्र्यमळेू तलुसीलय वशक्षण घेतय आले 

नयही. त्र्यंनय वलहतय वयचतय रे्त नयही पण वनयंमध्रे् कयम करत त्र्य 

वनसगयाचीच भयषय वशकल्र्य.  

दहय वषयाची असतयनय त्र्यंचे लग्न झयले. ह ेएक मजरुी करुन गजुरयण 

करणयरे अियणी आवण वनरक्षर दयंपत्र् होते. कनयाटक वन ववभयगयमध्रे् 

वबर्यंचे जतन, संवर्ान आवण वकृ्ष लयगवि करणर्यचे कयम तलुसी गौिय 

र्यंनी अनेक वषा मनयपयसनू केले. अिक आवण कठोर पररश्रम घेऊन त्र्यंनी 

पस्तीस वषयात एक लयखयहून अवर्क झयिे लयवली आहते. वनसगयाच्र्य 
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शयळेत वशकल्र्यने त्र्यंचे वनस्पतीशयस्त्रयचे ज्ञयन अफयट आह.े त्र्यंचय 

व्र्यपक अनभुव, ववषर्यची जयण पयहतय रयज्र् सरकयरने त्र्यंच्र्य कतुात्वयची 

दखल घेऊन वन मयगादशाक र्य पदयवर वनर्कु्त केले. त्र्य वठकयणी पंर्रय वषा 

कयम केल्र्यवर वर्यच्र्य सत्तरयव्र्य वषी त्र्य कयमयमर्नु वनवतृ्त झयल्र्य.          

तलुसीचे संपणुा जीवनच वनयत गेले आह.े वनवयसी असल्र्यमळेू 

आवण रयनयवनयत मनसोक्त संचयर केल्र्यमळेू तलुसीअम्मयंनय वेगवेगळर्य 

प्रजयतींच्र्य वनस्पतींबद्दल् खियनखिय मयवहती आह.े पयरंपयररक ज्ञयन होतेच 

त्र्यलय अनभुवयची जोि वमळयली ज्र्यचय वनखयत्र्यलय प्रचंि मोठय फयर्दय 

झयलय. १९८६ मध्रे् वेगवेगळर्य प्रजयतींच्र्य बीजयंचे संवर्ान केल्र्यबद्द्ल 

इवंदरय वप्रर्दशानी वकृ्षवमत् परुस्कयर दऊेन त्र्यंचय सन्मयन केलय गेलय. १९९९ 

मध्रे् मयनयचय कनयाटक रयज्र्ोत्सव परुस्कयर, दहय लयख रुपरे् रोख आवण 

सवुणा पदक दऊेन कनयाटक सरकयरने त्र्यंच्र्य वनसगयाप्रवत असलेल्र्य वनषे्ठचय 

गौरव केलय.   

असं म्हणतयत, कोणतंही कयम लहयन वकंवय मोठं नसतं, फक्त ते 

मनयपयसनू केलं की जग दखल घेतं. ज्र्य स्त्रीने आपल्र्य आर्षु्र्यची सयठ 

वषा मोलमजरुी केली त्र्यंनी पद्मश्री परुस्कयरयपर्ांत मजल मयरयवी ही वकती 

अनोखी घटनय आह?े तळुसी गौियंनय पर्यावरणप्रेमी ‘वनयंचय 

एनसयर्क्लोवपिीर्य’ म्हणजे चयलतय बोलतय वनकोश म्हणतयत. त्र्यंच्र्य 
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समयजयने तर त्र्यंनय वनदवेतय हचे नयव वदले आह.े वेगवेगळर्य प्रजयतींच्र्य 

दवुमाळ वनस्पतींचे बीज संग्रह आणी त्र्यंचे संरक्षण, संवर्ान करणर्यमध्रे् 

तळुशी गौंियचे र्ोगदयन अतलुनीर् आह.े त्र्य वजतक्र्य ज्ञयनी आहते 

वततक्र्यच सयध्र्य आवण नम्र आहते. तमु्हयलय वनस्पतींबद्दल्चे ह ेअफयट 

आवणअ अगयर् ज्ञयन कसे आवण कुठे वमळयले असे ववचयरले तर त्र्य 

सयर्ेपणयने हसतयत आवण म्हणतयत. “कुणयस ठयऊक कसे कयर्, पण मलय 

झयियंची, वनयंची भयषय कळते.” त्र्यंचय जन्म ज्र्य व्होक्कवलगय समयजयत 

झयलय आह ेतो समयज मळुचय वनसगाप्रेमी म्हणनू ओळखलय जयतो. भगवयन 

ववष्णुंनय तळुशी वप्रर् आह.े म्हणनू त्र्यंनी तळुशीलय गळर्यत र्यरण केले 

आह.े र्य तळुशी अम्मय दखेील वततक्र्यच पववत् आहते. त्र्यंनय सयदर 

वंदन!..   
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स्वच्छतािुतांचा संरक्षक! 

 

तमुचय आवितय पक्षी कोणतय? असय प्रश्ण ववचयरलय तर कबतुर, 

पोपट, हसं, वचमणी वकंवय मोर अशीच उत्तरे रे्तील. कयवळय, वगर्यिे, 

ससयणय, घबुि वकंवय घयर र्य प्रकयरच्र्य मतृभक्षक पक्षर्यंनय कोणीही 

आपल्र्य आवित्र्य पक्षर्यंच्र्य शे्रणीमध्रे् स्ियन दणेयर नयही. बोलीभयषेत 

वकंवय वयक्र्प्रचयरयंमध्रे्ही वगर्यिे हय शलद वयपरतयनय एक वतरस्कृत 

भयवनयच व्र्क्त होते. कयरण वगर्यिे ही पक्षर्यंची प्रजयती मतृोपजीवी आह.े 

ती सशक्त प्रयणर्यंनय ठयर मयरत नयही. जखमी वकंवय मतृ प्रयणर्यंचे मयंस हचे 

त्र्यंचे अन्न असते. पण वगर्यिे ह े वनसगयाचे सफयई कयमगयर आहते. 



मी पर्यावरण र्ौद्धय  पंकज कोटलवयर 

 

75 

 

मतृदहेयची हयिे सोिून सवा प्रकयरच ेअवर्व पचवणर्यची त्र्यंची क्षमतय 

असते. ते अन्नसयखळीतील एक महत्वयचय दवुय आहते. एकेकयळी भयरतयत 

वगर्यियंची उपवस्िती मोठ्र्य संख्रे्ने होती. मयत् गेल्र्य कयही वषयांपयसनू 

त्र्यंची संख्र्य झपयट्र्यने कमी होत चयलली आह.े ती इतकी कमी झयली 

की आतय भयरतयतनू वगर्यियंची प्रजयती कयर्मची नयमशेष होणयर की कयर् 

अशी भीती वनसगाअभ्र्यसकयंनय वयटू लयगली होती.  

 

महयरयष्रयमध्रे् र्य नैसवगाक स्वच्छतयदतुयंचे संवर्ान आवण संरक्षण 

करणर्यच्र्य कयमयत प्रेमसयगर वमस्त्री र्यंचे अतलुनीर् र्ोगदयन आह.े गेल्र्य 

दोन दशकयंपयसनू ते आपल्र्य ‘सी स्केप’ नयवयच्र्य पर्यावरणप्रेमी संस्िेच्र्य 

मयध्र्मयने वगर्यियंच्र्य संरक्षणयसयठी अववरतपणे कयम करत आहते. ह े

त्र्यंच्र्यच कष्टयचे फळ आह े की मयगच्र्य वीस वषयात र्य पररसरयतील 

वगर्यियंची संख्र्य बयवीसवरुन सयिेतीनशेपढेु गेली आह.े र्यचे शे्रर् 

प्रेमसयगर व त्र्यंच्र्य चयळीसहून अवर्क स्वरं्सेवकयंनय आह ेजे मेलेल्र्य 

जनयवरयंचे मयंस जंगलयत नेऊन वनर्वमतपणे वगर्यियंनय अन्न परुवतयत. 

त्र्यंच्र्य वनवयऱ्र्यंची कयळजी घेतयत.  

 

प्रेमसयगर रयर्गिमर्ील महयिचे आहते. बयलपणयपयसनूच त्र्यंनय 

पक्षीवनरीक्षणयची आवि होती. ते एक उत्तम वशक्षक होते. उत्तरयखिं, 
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मध्र्प्रदशे आणी पजंयबमर्ील अनेक शयळयंमध्रे् त्र्यंनी अध्र्यपनयचे कयर्ा 

केले. पण पक्षर्यंबद्द्लची संवेदनशीलतय त्र्यंनय स्वस्ि बस ू दते नव्हती. 

१९९८ मध्रे् त्र्यंनी वशक्षकी पेशयलय कयर्मचय रयमरयम केलय आवण 

कोकणयत परत रे्ऊन पक्षीजोपयसनेच्र्य कयर्यात स्वतःलय वयहून घेतले. 

दशेभरयतनू आलेल्र्य पर्ाटकयंनय ते स्ियवनक पक्षर्यंच्र्य प्रजयतीची मयवहती 

परुवयर्चे. पक्षी अभ्र्यसयवर अनेक कयर्ाशयळयही घ्र्यर्चे. एके वदवशी 

वतामयनपत्यमध्रे् ‘वगर्यिे भयरतयतनू नयमशेष होतील’ अशय आशर्यचय लेख 

त्र्यंनी वयचलय आवण ते प्रचंि अस्वस्ि झयले. समस्रे्च्र्य मळुयशी जयऊन 

ते शोर् घेऊ लयगले तेव्हय अनेक कयरणे समोर आली. शहरीकरणयमळेू उंच 

मोठी झयिे तोिली गेली.  

 

आपल्र्य भयरदस्त वजनयमळेू छोट्र्य आकयरयच्र्य झयियंवर वगर्यिे 

आपली घरटी बयंर् ू शकत नयहीत. त्र्यतच कोकणयमध्रे् कयज ू आवण 

आंलर्यंच्र्य बयगय लयगविी करणर्यसयठी मोठ्र्य प्रमयणयवर वकृ्षतोि झयली. 

सयहवजकच वगर्यियंचय हक्कयचय वनवयरय त्र्यंच्र्यपयसनू वहरयवलय गेलय. 

सरकयरच्र्य स्वच्छतयग्रयम अवभर्यनयमळेू मतृ प्रयणर्यंनय जवमनीत परुणे 

बंर्नकयरक होते. पररणयमी वगर्यिजन्र् मतृभक्षक प्रयणर्यंची उपयसमयर होव ू

लयगली. प्रेमसयगर वमस्त्री सयंगतयत की एक मयदी वगर्यि एकय वषयामध्र्े फक्त 

एकच अंिी घयलते. जर अन्नपयणर्यच्र्य अभयवयने वकंवय सरुवक्षत वनवयरय न 
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वमळयल्र्यमळेू ते वपल्ल ू जगले नयही तर वगर्यियची वपढी वतिेच संपते. 

त्र्यतही मतृ प्रयणर्यंनय उपचयरयदरम्र्यन वदलेल्र्य ियर्क्लोवफन क ह्यय 

रसयर्नयंच्र्य सेवनयमळेू वगर्यियंचे प्रयण जयतयत. र्य सवाच पयतळर्यंवर 

वगर्यियंचे संरक्षण करणर्यसयठी त्र्यंनी श्रीवर्ान आवण मयणगयव र्य पररसरयत 

कठोर पररश्रम घेतले. स्ियवनक खेिूतयंनय सोबत घेऊन त्र्यंनी गेल्र्य वीस 

वषयात पन्नयस हजयरयंहून अवर्क झयिे लयवली आहते. वगर्यियंचे संरक्षण 

वकती आवश्र्क आह ेर्यववषर्ी त्र्यंनी मोठ्र्य प्रमयणयवर जनजयगतृी केली. 

पयलघर, नेनेमयची, सेनगयव अशय आजबुयजचू्र्य गयवयंमध्रे्ही त्र्यंच्र्य 

कयर्याची व्र्यप्ती वयढत गेली. वन आरवक्षत कयर्द्ययचय आर्यर घेऊन र्य 

पररसरयलय हररत के्षत् घोवषत करणर्यसयठी त्र्यंनी सयतत्र्यने पयठपरुयवय केलय 

आवण तो र्शस्वीही झयलय. जैवववववर्तय आवण वन्र्जीव क्षेत्यत कयम 

करणयऱ्र्य प्रत्र्ेक पर्यावरणप्रेमीसयठी प्रेमसयगर वमस्त्री ह ेप्रेरणयस्ियन आहते. 

रयवण सीतेचे अपहरण करत असतयनय जटयर्नेु रयवणयशी किवी झुंज वदली 

होती. आज हयच जटयर् ुत्र्यच्र्य आवस्तत्वयची लढयई लढतो आह.े त्र्यच े

रक्षण करणर्यसयठी तळमळीने कयम करणयऱ्र्य प्रेमसयगर वमस्त्रींनय व त्र्यंच्र्य 

सहकयऱ्र्यंनय सलयम!   
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पंको (श्री. पकंज कोटलवार) यांची  

ईसावहत्य 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
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kacharyalal_pankaj_kotalwar.pdf
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पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची पुस्तके. 

५ ते १२ 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. 

१३) कचर् र्ामधे्य लपली आहे लक्ष्मी 

१४) मी पर्ागवरि र्ौद्धा  
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे १४ वे वर्च. 

पंकज कोटलवार यांचे ईसावहत्यवर हे सहावे पुस्तक. 

 

जगयकिे स्वच्छ दृष्टीने पहयणर्यची दणेगी लयभलेले श्री पंकज 

कोटलवयर उफ़ा  पंको. ववचयरयंची स्पष्टतय, शलदयंचय ठयमपणय आवण 

स्वभयवयतलय उदयरपणय र्यंचय वत्वेणी संगम म्हणजे त्र्यंचे लेखन. आपलय 

वयचक सवा दृष्टींनी समदृ्ध व्हयवय ही एकमेव तळमळ ठेवनू ते वलहीतयत. 

पैशयची तयकद आवण पैशयची मर्यादय र्य दोन्हींची नेमकी जयणीव त्र्यंच्र्य 

दृष्टीकोनयत आह.े त्र्यमळेु त्र्यंचय वयचक सवयाियांनी समदृ्ध होईल र्यची 

खयत्ी पटते. 

असे लेखक ज्र्यंनय लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्र्यतनू कसलीही 

अवभलयषय नसत.े मरयठी भयषेच्र्य सदुवैयने गेली दोन हजयर वषे कवीरयज 

नरेंद्र, संत ज्ञयनेश्वर, संत तकुयरयमयंपयसनू ही परंपरय सरुू आह.े अखंि. 

अजरयमर. म्हणनू तर वदनयनयि मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), 

िॉ. मरुलीर्र जयविेकर(९), िॉ. वसंत बयगलु (१९), शभुयंगी पयसेबंद(१३), 

अववनयश नगरकर(४), िॉ. वस्मतय दयमल(े९), िॉ. वनतीन मोरे (३६), 

अनील वयकणकर (९), ियवन्सस आल्मेिय(२), मर्कुर सोनयवणे(१२), 

अनंत पयवसकर(४), मर् ू वशरगयंवकर (८), अशोक कोठयरे (४७ खंियंच े

महयभयरत), श्री. ववजर् पयंढरे (ज्ञयनेश्वरी भयवयिा), मोहन मद्वणणय (जयगवतक 
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कीतीचे वैज्ञयवनक), संगीतय जोशी (आद्य गझलकयरय, १८ पसु्तके), ववनीतय 

दशेपयंिे (७) उल्हयस हरी जोशी(७), नंवदनी दशेमखु (५), िॉ. सजुयतय 

चव्हयण (८), िॉ. वषृयली जोशी(३२), िॉ. वनमालकुमयर फिकुले (१९), 

CA पनुम संगवी(६), िॉ. नंवदनी र्यरगळकर (१५), अंकुश वशंगयिे(१९), 

आनंद दशेपयंिे(३), नीवलमय कुलकणी (२), अनयवमकय बोरकर (३), अरुण 

फिके(६) स्वयती पयचपयंिे(२), सयहबेरयव जवंजयळ (२), अरुण वव. 

दशेपयंिे(५), वदगंबर आळशी, प्रय. लक्षमण भोळे, अरंुर्ती बयपट(२), अरुण 

कुळकणी(९), जगवदश खयंदवेयले(५) पंकज कोटलवयर(६) िॉ. सरुुची 

नयईक(३) िॉ. वीरेंद्र तयटके(२), आसयवरी कयकिे(६), श्र्यम कुलकणी(३), 

वकशोर कुलकणी, रयमदयस खरे(४), अरुण कुळकणी(१०), अतलु दशेपयंिे, 

लक्षमण भोळे, दत्तयत्र् भयपकर, मगु्र्य कवणाक, मंगेश चौर्री असे अनेक 

ज्र्ेष्ठ, अनभुवी लेखक ई सयवहत्र्यच्र्य द्वयरे आपली पसु्तके लयखो 

लोकयंपर्ांत पोहोचवतयत. एकही पैशयची अपेक्षय न ठेवतय. 

अशय सयवहत्र्मतूीचं्र्य त्र्यगयतनूच एक वदवस मरयठीचय सयवहत्र् वकृ्ष 

जयगवतक पटलयवर आपले नयव नेऊन ठेवील र्यची आम्हयलय खयत्ी आह.े 

र्यत ई सयवहत्र् प्रवतष्ठयन एकटे नयही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक 

नवनवीन व्र्यसपीठे उभी रहयत आहते. त्र्य त्र्य व्र्यसपीठयंतनू नवनवीन 

लेखक उदर्यलय र्ेत आहते. आवण र्य सवयांचय सयमवूहक स्वर गगनयलय 

वभिून म्हणतो आह.े 
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आवण ग्रंिोपजीववरे् । ववशेषीं लोकीं ’इ’र्ें । 

दृष्टयदृष्ट ववजर्ें । होआवे जी । 


