अंमलबजावणी संःथासाठी पयावरण
यवःथापना बाबत मागदशक सूचना
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• ूकपामये हाती "यावयाचे उपबम व िविवध बांधकामे ही नयाने
केली जाणार नसून संःथां(यांच जागेवर करावयाची आहे त
• शेतमालास बाजारपेठ उपल*ध क+न दे ,या(या उ-े शाने ूःतािवत
कर,यात आलेली िठकाणे ही गावांपासून जवळ व प00या रः1याने
जोडलेली असावीत.
• िविवध बांधकामांसाठी आवँयक असणारी जिमन ही वन जिमन
अथवा संरि8त जिमन असणार नाही. 1यामुळे जिमनी(या ूचिलत
परं परागत वापरातील मोठे बदल िकंवा नैसिगक जैव-संपदे ला धोका
संभवणार नाही.
• पयावरणास पोषक अशा पयायी बांधकाम साधनांचा वापर क+न
नैसिगक संपदे चे सरं 8ण होत असयाची खाऽी करणे
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• निवन बांधकामा(या छतावरील पावसा(या पा,याचे संकलन
कर,या(या यंऽणेचा अंतभाव करणे व 1याबाबत खाऽी करावी.
• संकलीत केलेया पावसा(या पा,याचा उपयोग व 1यासाठी उभारलेया
यंऽणेची यविःथत दे खभाल होत असयाची द8ता "यावी
• पा,याच अपयय टाळणअयासाठी व संबंधन
 ासाठी िविवध उपाययोजन
नमूद करणे जसे िप,या(या पा,या(या सुिवधेमधील िनमाण झालेया
सांडपा,याचा उपयोग झाडां(या लागवडीकरीता करावा. बांधकामाची
मिशनरी धुतयानंतर फेक,यात येणा-या पा,याचा curing किरता
उपयोग करावा, जाःत उतार असलेले toilet pans इ. ची सुिवधा
करावी.
• सांडपा,याची यविःथत िवहे वाट लावणेकरीता उपापयोजना करावी
जसे अिःत1वात असलेया सांडपाणी यवःथेला जोडणे, सेGटीक टँ क,
सोक िपटची सुिवधा इ. व 1याबाबतची खाऽी करावी.
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• बांधकामअंती जमा झालेया मल*याची यविःथत िवहे वाट होत
असयाची खाऽी करावी.
• बाजारपेठेत उपल*ध असणा-या सोयी सुिवधांमये ूःतािवत
सुधारणांमळ
ु े शेतमाला(या खरे दी िवबी(या ूमाणात वाढ होऊन घन
कचरा/ जैिवक कचरा यवःथापनाचा ूN उदभवू शकेल. याकरीता या
घन कच-यापासून गांडूळ खत िनिमतीची तरतूद कर,यात येणार आहे .
1यामुळे बाजारपेठेत िनमाण होणा-या कच-यापासून उ1कृ P दजाचे खत
तयार करता येईल. या खतामये िकटक नसतात व ते जिमनीची पोत व
मातीचा कस वाढिव,या(या RPीने उपयोगी आहे .
• गावपातळीवर िनमाण होणारा जैिवक कचरा/ घन कचरा, शेण इ. चा
उपयोग गांडूळ खत िनिमती तसेच बायोगॅस िनिमती करीताही करता
येऊ शकतो. बायोगॅस Gलॉंट(या सहाUयाने उजािनिमती केयास
गावातील शेतकरी उजािनिमतीबाबत ःवयंपूण होतील तेहा या करीता
शेतक-यांना ूो1साहन Vावे.
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• गांडूळ खत िनिमती तसेच बायोगॅस िनिमती संयंऽ चालिव,याची
जबाबदारी ःथािनक मिहला गटांना िकंवा त1सम संघटना/ कंपWयांना
िदयास या गटां(या 8मता बांधणीस मदत होईल व वरील संयऽ
ं ाचे
यवःथापन सुरळीत होईल तेहा असे गट/ संघटना इ. सोबत कंऽाट
क+न कच-याचे व संयंऽाचे यवःथापन होत असयाची िनयिमत खाऽी
करावी.
• बाजारा(या िदवशी बाजार आवारात झालेला कचरा बाजार संपयावर
अथवा दस
ु -या िदवशी झाडू न आवार ःव(छ करावे. यामुळे तो कचरा
आवारात कुचणार नाही व रोगराईस आमंऽण िमळणार नाही. तेहा
बाजार आवारात िनयिमत सफाई होत असयाची खाऽी करावी.
• बाजार पेठेत िनमाण होणारा कचरा हा िमौ ःव+पाचा असतो तेहा या
कच-याची िवहे वाट लाव,यापूवY िवघटक कचरा व अिवघटक कचरा
जागीच वेगळा कर,याच येत असयाची खाऽी करावी.
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• शेतमाला(या िवबी(या अनेक निवन संधी उपल*ध झायामुळे पीकांचे दर एकरी उ1पादन
वाढिव,यासाठी रासायिनक खतांचा तसेच कीटकनाशकांचा वापर मयादेबाहे र वाढ,याची
श0यता आहे . यासाठी उपाययोजना [हणून शेतक-यांमये एकाि1मक अWनिय व
िकडरोग यवःथापन, स]िीय शेती आिण शा^त शेतीबाबत जागा+कता िनमाण करावी व
ूो1साहन Vावे.
• बाजारपेठेत व ूकपा(या अंतगत येणा-या भागातील जनावरांचे ःवाःथ व आरो_याबाबत
पशुपालकांमये जाग+कता िनमाण करावी व 1याची खाऽी करावी.
• पशुपालकांना चारा व शेणखत (manure) (या पिरणामकारक यवःथापनाबाबत जाग+क
करावे व ूो1साहन Vावे. शेणाची (manure) साठवणूक घन (वाळलेया) अवःथेत करावी
जेणेक+न वैि^क तापमान वाढीस (Global Warming) कारणीभूत असलेया हिरतगृह
वायू (Green House gases) मधील िमथेल (methane) या हानीकारक वायूचे ूमाण
कमी कर,यास मदत होईल.
• शेतक-यांना/ पशुपालकांना पशु(या खाVांमये मका आिण सोया न दे ता अफा अफा व
जवस यांचा अंतभाव कर,यास ूो1साहन Vावे. 1यामुळे जनावरां(या अWन पचय िबयेवर
ताण येणार नाही व ढे करचे ूमाणे कमी होईल. जेणेक+न ढे कर मधून िमथेन वायू बाहे र
पडतो 1यास रोख,यास मदत होईल.
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