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हणजे काय?
- अमत
ृ ा धान
नमाणचा वास सु झाला तो ‘काहतर करायचय’ एवढच डो"यात घेउन. समाजात&या
सम'यांवर काम करायचय वगैरे असले मोठे श-द नदान मा/यातर डो"यात न0हते.
पयावरण हा माझा िज0हा3याचा 4वषय. आज 4वकासा7या नावाखाल नसगाची जी काह
ओरबाड चालू आहे =याची मनापासन
ू चीड येत.े =यासाठ> काहतर करायचं असं डो"यात
होतं.
नमाणमधे

गे&यावर

प?ह&यांदाच

एका

मो@या

Aनाला

सामोरं

जायला

लागलं.

पयावरणासाठ> काहतर करायचंय. ‘हणजे काय?’
नमाण7या 4 CशDबरांमधन
ू आEण फेलोCशपमधन
ू याचं उ=तर CमळवHया7या ?दशेनी वास
सु झाला.
प?ह&या CशDबरानंतर वाटलं कJ यातन
ू आप&या आयुKयाला ?दशा Cमळू शकते. पण
=यासाठ> नुसतं फाव&या वेळात नमाणचं काम करHयात अथ न0हता. Cशवाय CशMण
संपवन
ू मी एका पयावरणा7या MेNात कOस&टOसी करणाPया कंपनीत काम तर करत
होते. पण तथे पयावरणाचा नुसता मुखवटा होता. ‘पैस’े हाच खरा उQेश.
हणन
ू नमाणची फेलोCशप Rयायचं ठरलं. यात त
ु ह त
ु हाला Cभडले&या कुठ&यातर
एका Aनावर तो सोडवHया7या TKटने काम करायचं असतं.
माझी हो'ट ऑरगनायझेशन महाराKV नॉलेज कॉपXरे शन CलCमटे ड (MKCL) आहे . CशMण
हा

MKCL 7या िज0हा3याचा 4वषय तर पयावरण हा मा/या. हणन
या दोघांच
ू

एकNीकरण करत शाळे त&या 4वZया[या\मधे पयावरणाबाबत जागत
ृ ीवर काम करायचं असं
ठरलं.
मल
ु ांपय\त पोहोचायचं तर =यां7याच 4वAवातल, =यां7या ओळखीची अशी एखाद गोKट
मा^यम हणन
ू नवडायची होती. 4ववेक सावंत, MKCL चे मॅनेिजंग `डरे "टर आEण माझे
मa टर, यांनी ‘शाळांमधला वाढता कागदाचा वापर’ हा 4वषय सुचवला. कुठलाह Aन
सोडवायचा असेल तर आधी तो मोजावा लागतो. हणन
ू शाळे तले 4वZयाथb cकती कागद
वापरतात ते मोजन
ू बघतलं. =यासाठ> 8 वी, 9वी आEण 10वी 7या पुHयात&या 2 आEण
पुHया7या बाहे र7या खेiयात&या 3 अशा एकूण 5 शाळांमध&या 135 मुलांचा स0हl केला.
=यात असं ?दसलं कJ 8 वी, 9वी आEण 10वी 7या 4वZया[या\मधला सरासर कागदाचा
वापर 10 cकलो आहे .
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‘शाळांमधला कागदाचा वापर मोजणे आEण तो कमी करHयासाठ> उपाय सुचवणे’ असा या
स0हl चा उQेश मी ठरवला होता. पण स0हl के&यावर लMात आलं कJ तो कमी करायचा
असेल तर CशMणा7या पmतीमधे बदल आवAयक आहे . तो काह माझा 4वषय नाह.
Cशवाय या स0हl वर असा आMेप काहंनी घेतला कJ इतर अनेक MेNात कागदाचा गैरवापर
मो@या माणात होत असताना शाळे त&या मल
ु ांना वापर कमी करा हणन
ू का वेठ>ला
धरायचं? इथे माN मी अडले. असं वाटलं, अरे खरच, आपण काहतर चक
ु J7या ?दशेनी
चाललोय.
पण 4ववेक काकांशी आEण बाकJ फेलोजशी बोलन
ू कळलं कJ कुठलाह Aन खप
ू मोठा
असतो. =याचं एक टोक आप&याला धरायला लागतं. शाळे त&या मल
ु ांना कागदा7या
वापरासाठ> गुOहे गार ठरवणं हे आपलं उ?QKट नाहच. तर कागदा7या मा^यमातन
ू
पयावरणाचा 4वषय =यां7या मनात oजवणं हे आपलं उ?QKट आहे .
हणजे कागदाचा आEण पयावरणाचा कसा संबंध आहे हे =यां7यापय\त पोहोचायला हवं.
कागद तयार करताना मुख क7चा माल हणजे लाकूड, cकंवा त=सम पदाथ, हणजे
मळी cकंवा बांबू आEण पाणी. याCशवाय उ=पादनासाठ> लागणार ऊजा. भारतात 35%
कागद लाकडापसन
ू बनवतात. एक टन कागद तयार करHयासाठ> भारतात सरासर 2.2 ते
2.4 टन लाकूड, 120 ते 200 घनमीटर पाEण आEण 23 ते 37 sगगाtयूल एवढ ऊजा
लागते असं Central Pulp and Paper Research Institute सांगते. हे लाकूड एकतर वनांमधन
ू
आणलेलं असतं cकंवा 4वuJसाठ> 4वCशKट कार7या झाडां7या लागवडीतन
ू आणलेलं असतं.
अशा लागवडी वनMेNा7या जCमनींवर cकंवा खाजगी जCमनींवर के&या जातात. लाकूड
खरे द करताना जी cकंमत ?दल जाते ती वनां7या खPया पयावरणीय मु&यापेMा cकतीतर
कमी असते. पाणी tया नदमधन
ू उपसलं जातं तथ&या पयावरण पvरसं'थांवर जो ताण
येतो =याची cकंमत पाHयासाठ> ?द&या जाणाPया करापेMा cकततर जा'त असते. तसंच
उ=पादन करताना जे जलदष
ू ण, वायूदष
ू ण होतं =याची cकंमत ना उ=पादक कंपनी
चक
ु वते, ना कागदाचा वापरकता. ती चक
ु वतात =या कारखाOया7या आजब
ु ाजल
ू ा असणाPया
गावांमधले लोक, तथल अशुm होणार हवा, नZया आEण =यातले जलचर.
या सग3या cकंमती oपयांमधे मोजHयासाठ> तZयांनी काह पmती 4वकCसत के&या आहे त.
एखाZया कागद कारखाOयासाठ> =यांनी वापराले&या संसाधनांची पयावरणीय cकंमत आEण
उ=पादनातन
ू झाले&या दष
ू णाची पयावरणीय cकंमत याला आपण एकDNतपणे कागदाची
पयावरणीय cकंमत cकंवा Environmental Cost हणू शकतो.
स^या कागदासाठ>ची पयावरणीय cकंमत काढणे, यावर काम चालू आहे. =याची पढ
ु ची
पायर हणजे ह मा?हती शाळे त&या 4वZया[या\पय\त पोहोचवणे.
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पयावरणा7या Aना7या नCम=तानी झालेला हा नमाण फेलोCशपमधला वास. एखादा
Aन सोडवायचा हणजे न"कJ काय? तो Aन नमाण होHयामागे कारणांच मोw जाळं
असतं. तो सोडवायचा असेल तर प?हल पायर हणन
ू आप&या Mमता, कौश&य आEण
'वभाव यानस
ु ार कृती ठरवावी लागते. आपले छोटे य=न हे कुठ&या मो@या बदला7या
?दशेनी आहे त हे सतत ^यानात ठे वावं लागतं. ह नमाणनी ?दलेल सग3यात मोठ>
समज. हे समजायला अथातच पडायला लागलं, धडपडायला लागलं.
नस
ु तच आंधळे पणानी 4वरोध कन Aन सट
ु त नसतो. तो सोडवायचा असेल तर =याचा
सग3या

अंगांनी

4वचार

होHयाची

गरज

असते.

=यासाठ>

वेगवेग3या

पात3यांवर

वेगवेग3या Mमता, कौश&यांची गरज असते. एकाच 0य"तीत ती सगळी सापडणं कठ>ण.
हणन
ू च अनेक लोकांनी अनेक अंगांनी काम करायला लागतं. जे tयाचं कौश&य तो ते
काम उचलणार. गट कृतीचा हा अथ नमाणमधे आ&यावर कळला.
पयावरणाचं काम करायचय तर लोकांबरोबर कशाला? आपण आपलं क ना. असा माझा
ामाEणक गैरसमज होता. तो नमाण7या cuयेत येउन दरू झाला. शेवट कुठलाह बदल
घडवायचा तर तो एकDNतपणेच घडतो. हणन
ू लोक तर हवेतच. मला खप
ू लोकांबरोबर
काम करHयाची सवय नाह. तो माझा 'वभाव नाह. माझं CमNमंडळ पण आ=तापय\त
छोटच असत आलेलं आहे . पण या मयादेवर कुठे तर मात करायला हवी, ते आवAयक
आहे , हे आता जाणवतय.
'वतःचे 'वतः योग करत, धडपडत Cशकणं ह cuया खप
ू च आनंददायी आहे . पण
सारखं Self Motivated राहणं कधी कधी अवघड जातं. अशा वेळी आप&यासारखेच इतर
अनेक जण आजुबाजुला बघन
ू उ=साह पण येतो आEण सुर{Mत पण वाटतं.
एका ?द0यानी वाटे वरचा काह भाग उजळतो. पण संपूण अंधार वाट उजळायची असेल
तर असे अनेक ?दवे ट||याट||यावर लावावे लागतात. आज नमाणमधे असे अनेक ?दवे
वेगवेग3या ?ठकाणी 4वखरु लेले आहे त. कोणी पाणी Aनावर काम करतोय, कोणी
आरो}या7या तर कोणी रोजगारा7या. उZया याच ?द0यातन
ू अजन
ु असं~य ?दवे लागतील
आEण अनेक अंधाPया वाटा उजळून नघतील.

amrutapradhan@gmail.com

