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ECO FRIENDS पययार्वरण मित्र कवर्वतय - 
चलो मिलकर आज एक कदि बढ़यये 
कदि के सयथ सयथ हयत भी चलयये 
खययी हिने कसि करके अपने हौसले बुलदं 
मिटय देंगे हि गंदगी..अस्र्वछतय कय आलि 
चल रही है एक धुन और एकही गयन  
आओ मिलकर चलयये हि स्र्वच्छ भयरत 
अमभययन || 
छट गयय अँधेरय ननकल आई आशय की 
ककरण 
युग पररर्वतान कय हो रहय है आरंभ 
उठयलो अपने अपने सफयई के हथथययर  
हटयदो कूड़य कचरय और िन िें दबय 
आलस्य 
रयष्ट्र वर्वकयस िे सहयोग देनेकी सबको है 
आन   
आओ मिलकर चलयये हि स्र्वच्छ भयरत 
अमभययन || 
अब जयग रहय है हर एक गयर्व और हर एक 
शहर 
बढ़ रही है उिंग और स्र्वच्छतय की लहर 
सबको है कंधे से कंधय मिलयनय 
स्र्वच्छतय के  मलए अर्वजयर है चलयनय 
अब भयरत को हयमसल करनय है वर्वश्र्व िे 
सम्ियन  
आओ मिलकर चलयये हि स्र्वच्छ भयरत 
अमभययन || 
चयरो ददशय िे अब गूंज उठी एक ललकयरी 
नर्वननियाण की हर गयर्व और हर शहर की 
बयरी 
सब मिलके उठयओ हयत करो प्रनतज्ञय एक 
सयथ 
बन के स्र्वच्छतय के दतू, करेंगे अस्र्वच्छतय 
पे ियत 
क्योंकी अब बढयनी है देश की शयन 
आओ मिलकर चलयये हि स्र्वच्छ भयरत 
अमभययन | 

सीड बॉल तययर करण्ययची कययाशयळय : 
भयऊकयकय उद्ययनयत सीड बॉल तययर 
करण्ययची कययाशयळय घेण्ययत अली. 
त्ययत लहयन-थोर असे ३५-४० जण 
उस्फुतापणे सहभयगी झयले आणण 
आकर्ाक सीड बॉल बनर्वले. 

र्वकृ्षयरोपण : ४ ऑगस्ट लय 
सकयळी ७-८.३० च्यय दरम्ययन 
भर पयर्वसयत सर्वोदय नगरयत 
र्वकृ्षयरोपण करण्ययत आले. नर्वीन 
सकिय सदस्ययंनय सीड बॉल्स 
देऊन गौरर्वण्ययत आले.  

प्लयस्स्टकच ेउच्चयटन : िदहनयभर 
घरयतील प्लयस्स्टक गोळय करून ऊजया 
फौंडशेन यय संस्थेलय ददले जयते.  

पॅड नष्ट्ट करण्ययच ेप्रयत्यक्षक्षक : 
पययार्वरण पूरक पॅड नष्ट्ट करणयऱ्यय 
पयत्रयच ेययच ेकयि कसे चयलत ेययच े
प्रयत्यक्षक्षक िदहलयंनय देण्ययत आले.  

सभा: सर्वोदय नगर स्र्वच्छतेचे प्रतीक 
बनर्वण्याचा उद्देशाने पे्रररत पयाार्वरण मित्र 
याांची दर शननर्वारी ९. ३० र्वाजता सभा 
घेतली जाते. 

दृष्टिकोन 

•ननसगयाप्रनत/पययार्वरणयप्रनत जन 
सयियनययंचय सकयरयत्िक दृस्ष्ट्टकोन 
जोपयसलय जयर्वय आणण स्र्वच्छतेचय 
आग्रह सर्वात्र धरलय जयर्वय तसेच कचरय 
त्ययची वर्वल्हेर्वयट योग्य ियगयाने 
केलीजयर्वी ज्ययिुळे जल, र्वयय ूआणण 
जमिनीर्वरील प्रदरू्णयपयसून पथृ्र्वीचे 
संरक्षण व्हयर्व.े 

मिशन / कायाप्रणाली 

•पययार्वरणयप्रनत जयगरूक रयहण्ययसयठी 
जनजयगतृी, कययिस्र्वरूपी वर्वचयरसरणी 
र्व उपयय ययं द्र्वयरे शहरयतील स्र्वच्छतय 
अबयथधत ठेर्वण्ययसयठी आग्रही. 

उद्देश  

•1. जनजयगतृी कययाशयळयंद्र्वयरे स्र्वच्छतेप्रनत 
जयगतृी करणे. 

•2. पययार्वरणपूरक उपिियंचे आयोजन करून 
कययिस्र्वरूपी चयंगल्यय सर्वयी रुजर्वणे, ज्ययने 
पययार्वरणयची हयनी न करण्ययबद्दल 
नयगररकयंिध्ये सद्भयर्वनय ननियाण करणे. 

•3. शहर स्र्वच्छते सिंधीत सरकयरी ननयियंचे 
योग्य प्रकयरे पयलन करण्ययसिंधीत आग्रही 
रयहणे. 

उपिि 

साद देत ेपयाार्वरण 
आगािी उपक्रि 

 छोिे दोस्त मिटिांग: अथधक ियदहती wapp ग्रुपर्वर/प्रत्यक्ष पयठर्वण्ययत 
येईल. आपल्यय र्व शेजयऱ् ययंच्यय िलुयिलुींनय यय मिदटगंलय पयठर्वययलय 
वर्वसरू नकय. 
पयाार्वरण स्नेही गणेशोत्सर्व स्पर्ाा :  
तुम्हयलय ययसयठी र्वेगळे नयर्व देण्ययची गरज नयही. १. तुम्ही सर्वोदय 
नगर िध्ये रयहतय २. तुिच्यय घरी गणेशोत्सर्व असतो. यय दोन गोष्ट्टी 
आहेत म्हणजे तुम्ही यय स्पधेत आहयत (by default). पययार्वरण मित्रच े
प्रमशक्षक्षत परीक्षक तुिच्यय घरी येतील. आम्हयलय खयत्री आहे की 
आिच्यय परीक्षकयंची तुिच्यय घरी होणयरी स्व्हस्जट तुम्ही नक्की 
एनजॉय करयल. 
[ अथधक ियदहती यय अंकय सोबतच्यय पत्रत्रकेत] 
 
िाझ्या स्र्वप्नातील सर्वोदय नगर : 
स्र्वप्ने पहय आणण ती सत्ययत उतरर्वण्ययसयठी प्रयत्नयंची परयकयष्ट्ठय 
करय. असे थोर थोर वर्वचयरर्वंतयंनी म्हटले आहे. त्यय मशर्वयय आम्ही 
देखील म्हटले आहे. 
कसे असेल तुिच्यय स्र्वप्नयतील सर्वोदय नगर? उककरडय की नंदनर्वन? 
आम्हयलय उत्सुकतय आहे जयणून घेण्ययची, तुिच्यय स्र्वप्नयतील सर्वोदय 
नगर. आम्हयलय पयठर्वय: 
ननबंध/ कवर्वतय/ थचत्र/ पोस्टर.  
ननबंध शब्द िययादय २०० त े५०० शब्द. 
कवर्वतय: २ त े५ कडर्वी 
थचत्रयचय आकयर प्रकयर रंग: तुिची आर्वड 
पोस्टरचय आकयर: तुम्ही ठरर्वयल तो. 
र्वयोगट: खुलय.  
भयर्य: िरयठी/ दहदंी/ English 
बक्षक्षसे: भरपूर 
आम्हयलय स्र्वप्ने पयठर्वय १५ सप्टें. पयतं. 
तुिच ेनयर्व, र्वय, पत्तय आणण िोबयईल नं. मलहययलय वर्वसरू नकय. 
 
 दर आठर्वड्ययच्यय मिदटगंलय यययलय वर्वसरू नकय. यय र्वेळी आपण 
खयलील उपिियंर्वर चचया र्व आखणी करणयर आहोत. अॅग्रो टूर, टेरेस 
फयमिगं, टेरेस गयडान, व्हदटाकल गयडान, बोनसयय इ. 
ह्यय ग्रुप च्यय Whtsapp ग्रुप िध्ये कोणयलय सहभयगी व्हययच ेअसेल 
तर त्ययंनी ९९६७०२४२३७, ९९३०१७०५८० ह्यय नंबसा र्वर संपका  करयर्वय 

 
जरूरी आहे यय आधुननक जगयत 
         करण्यय ननसगयाचे संरक्षण,  
स्जव्हयळ्ययचय वर्वर्य आहे 
          कसे र्वयचर्वूयय पययार्वरण.  
हळूहळू आर्वळतो आहे सयरीकड े
          प्रदरू्णयचय वर्वळखय, 
आरोग्ययस हयनीकयरक 
          र्वेळीच धोके ओळखय.  
प्लयस्स्टकचय अनतर्वयपर 
         करतोय -हयस ननसगयाचय, 
आधुननकतेच्यय हव्ययसयपययी  
         जीर्व धोक्ययत सजीर्वयचंय.  

पयाार्वरण 
 
 
व्यर्वस्थयपन र्वळेीच नयही केल ंतर  
        र्वयढतील डोंगर कच-ययचे, 
ओलय सुकय कचरय र्वगीकरण 
        आरोग्य सयंभयळू सर्वयंचे.  
ओल्यय कच-ययची करून  खतननमिाती 
        ढीग किी करू कच-ययचे, 
सुक्यय कच-ययर्वर करून पुनःप्रकियय 
        हीत सयधू सकळयंचे. 
हर्वे थोड ेप्रयत्न नन  
        सर्वयात िहत्त्र्वयची इच्छयशक्ती,  
कचरय व्यर्वस्थयपनयन ेसयध ू 
        सर्वा प्रदरू्णयंपयसून िुक्ती.  
 
 

सर्वयी पटकन बदलंत नयहीत 
        आहे आम्हयलय कबूल, 
ननसगा देतोय दोहोकरयंनी 
        म्हणून करयर्व ेककती र्वसूल ? 
कचरय वर्वल्हेर्वयटीकड ेजर केले दलुाक्ष 
       तर जयणर्वतील त्ययचे अपयय, 
थोड ेननयोजन, थोड ेप्रमशक्षण 
        चचया, िूतीतून उिगतील उपयय. 
एकजूट नन सयथ हर्वी सर्वयंची 
       लढण्यय सयियस्जक प्रश्नयर्वर,  
ननसगयालय सयंभयळले सर्वातोपरी 
       िूपयद्रषू्ट्टी होईल आपल्ययर्वर! 

 
- संगीतय दहलेकर  
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स्र्वछ डोंबबर्वली अमभयान 
वर्वर्वेकयनंद सेर्वय िंडळ, डोंत्रबर्वली यय संस्थेतील तरुण कययाकत ेतसेच कयही डोंत्रबर्वलीतील नयगररक ययंनी पुढयकयर 
घेऊन एवप्रल २०१८ रोजी स्र्वछ डोंत्रबर्वली अमभययनयची सुरुर्वयत केली. यय िध्ये सुरुर्वयतीलय रस्त ेर्व पररसर स्र्वच्छतय 
यय उपिियद्र्वयरे नयगररकयंिध्ये आपले शहर स्र्वछ ठेर्वण्यय बद्दलच ेउद्ददष्ट्ट सिोर ठेर्वण्ययत आले. ियगील र्वर्ीच्यय 
पयर्वसयळ्ययत सिुयरे ३७५ र्वकृ्षयरोपण करण्ययत आले. डोंत्रबर्वलीकर नयगररकयंिध्ये कचरय र्व स्र्वच्छत ेसंबंधीत योग्यती 
जयगरूकतय नसल्ययने अमभययनयचय रोख पूणापणे जनजयगतृी (Public Awareness) कड ेर्वळवर्वण्ययत आलय. ययिध्ये 
अमभययनयतील कययाकत ेडोंत्रबर्वलीत सर्वा सोसययट्यय, िंददरे, रस्ट, शयळय, कॉलेज, संस्थय ययंच्ययकड ेकययाशयळय अथर्वय 
चचया करण्ययसयठी वर्वनंती पत्र देऊ लयगले, तसेच यय सर्वा ससं्थय, सोसययट्यय ययंकडून प्रनतसयद ही मिळू लयगलय. 
दयर शननर्वयरी आणण रवर्वर्वयरी त्ययंच्यय र्वेळय ठरर्वून कययाशयळयंच ेआयोजन सुरू झयले. आज पयतं १०० हुन अथधक 
कययाशयळय आणण ६००० हुन अथधक लोकं सहभयगी झयले. हे कयि आज ही दर शननर्वयरी आणण रवर्वर्वयरी चयलू आहे. 
यय कययाशयळयं बरोबर भंगरर्वयलय सिेंलन, ३१ प्रयथमिक शयळयंच्यय मशक्षकयंच ेसंिेलन घेण्ययत आले. ययपुढे कचरय 
र्वेचकयंच ेसंिेलन, भंगरर्वयल्ययंचे followup session, सफयई कयिगयर आणण अथधकयरी (KDMC) ययंच े
संिेलन,िहयवर्वद्ययलयीन मशक्षकयंच ेसंिेलन, नगरसेर्वकयंच ेसिेंलन इत्ययदी र्व अनेक उपिि घेण्ययत येणयर आहेत. 
हे सर्वा आपल्यय शहरयसयठी आणण ओघयने स्र्वच्छ भयरत िोदहिेत खयरीचय र्वयटय उचलण्ययच्यय दृस्ष्ट्टकोनयतून चयलू 
आहे. ययतील सर्वा कययाकत ेकोणतयही आथथाक लयभ, प्रमसद्धी, बक्षक्षसयच्यय अपेक्षेने कयि करीत नयही ययची कृपयय 
नोंद घ्ययर्वी. झयल्ययस आपण सर्वा आपआपल्यय आचरणयने, कयययाने, जयगरूकतेने यय स्र्वच्छतेच्यय अमभययनयत 
सयिील व्हयर्वे ही वर्वनंती! 
 
 
 
 

ओला कचरा-सुका कचरा म्हणजे काय रे भाऊ! 
ओलय कचरय 
जो कचरय बययोडडगे्रडबेल म्हणजे नैसथगाक ररत्यय नयश पयर्वतो त्यय 
कचऱ्ययलय आपण ओलय कचरय म्हणतो. ययिध्ये प्रयिुख्ययने अनन 
पदयथा, फळे, भयज्यय, ियसं, ियसे, हयड,े चहय कॉफी चय गयळ, 
ननियाल्य इत्ययदी गोष्ट्टींचय सियर्वेश होतो. 
 
 
सुकय कचरय 
जो कचरय बययोडडगे्रडबेल नयही, नैसथगाकररत्यय नयश पयर्वत नयही, 
उलट त्ययचय पययार्वरणयत रयदहल्ययस पययार्वरणयसयठी धोकय ननियाण 
होतो त्ययलय सुकय कचरय म्हणतो. यय िध्ये थियाकोल, प्लयस्स्टक, 
िेटल, पेपर, कयचय, इलेक्रॉननक्स र्वेस्ट, और्ध, स्स्त्रयय आणण 
लहयनिुलयंच ेप्ययड, डययपसा इत्ययदींचय सियर्वेश होतो. 
 
 
र्वरील दोनही प्रकयरचय कचरय आपण ध्ययनयत घ्ययर्वय आणण आज 
पयसून जे जे आचरण करयल त्ययत कोणतय कचरय आहे तो कचरय 
कोणत्यय प्रकयरयत येतो ययबद्दल संशोधक र्वतृ्ती आणण 
दृष्ट्टींकोनयतून पयहयर्वे. त्ययिुळे आपलय कचरय करण्ययचय ककंर्वय 
त्ययर्वर आळय कसय बसेल ययर्वर वर्वचयर सुरू होईल. पुढील अंकयत 
आपण यय दोनही प्रकयरच्यय कयचयऱ्ययची वर्वल्हेर्वयट पययार्वरणयलय 
क्षती न पोचतय कसे करतय येईल यय बद्दल ियदहती देऊ! 
धनयर्वयद! 

कचरा व्यर्वस्थापन आणण भांगारर्वाले सहभाग 
 
सुक्यय कचऱ्ययच्यय वर्वल्हेर्वयटीचे अनेक ियगा आहेत. एक ियगा आपल्यय 
जर्वळ आहे, तो म्हणजे आपल्यय अर्वती भोर्वती, प्रत्येक गल्ली-बोळयत 
असलेले भंगयरर्वयल्ययंचं जयळं. डोंत्रबर्वली शहरयत यय सर्वा भंगयरर्वयले 
बयंधर्वयंचं एकत्रीकरण, एक सम्िेलन आयोस्जत करण्ययत आले. यय 
बयंधयर्वंकडून असे जयणर्वले कक त्ययंच्ययकड ेसर्वा गोष्ट्टींच ेउत्तर किी 
अथधक प्रियणयत आहे. िुख्य म्हणजे त्ययंच ेएक जयळे (Network) 
आहे. यय त्ययंच्यय सयखळीचय उपयोग अनेक संस्थय, कयरखयने, 
पुनचािण (Recyclers) इत्ययदी करू शकतयत आणण योग्य िोबदलय 
त्ययंच्यय यय देशसेर्वेच्यय कययया बद्दल देऊ शकतयत. जर दह यंत्रणय दह 
सियजव्यर्वस्थय ययकड ेनीट लक्ष ददल ंगेलं तर कचऱ्ययचय प्रश्न ियगी 
लयगण्ययसयठी लक्षणीय उत्तरे मिळतील. संपूणा सुकय कचरय र्वगीकरण 
करून एकियगी मिळण्ययच ेजयळे वर्वकमसत होईल आणण कोणतयही 
कचरय डस्म्पंग ग्रयउंडची भर होणयर नयही. 
- नंदकुियर पयलकर, nkpalkar@gmail.com 
 

भंगयरर्वयले  

कयरखयने 

पुनचािण 

उत्पयदन 

सुकय 
कचरय 

सांपादकीय  
 

सर्वोदय नगर (पयथली रोड, डोंत्रबर्वली पूर्वा) चय 'पययार्वरण मित्र' चय पदहलय र्वदहलय अंक आज (दद. १५ ऑगस्ट. 
२०१९) तुिच्यय सिोर सयदर करतयनय आम्हयलय आनंद होत आहे, छे! असे दटवपकल र्वयक्य नकोय इथे. 
 कुणी नयही इथे तुम्ही नन आम्ही. तर आहोत आपण! 
 'पययार्वरण मित्र' भेटलयय आपल्ययलय, सर्वोदय नगर र्वयमसययनंय, नगर र्वयमसययं सयठी, नगर र्वयमसययंचय मित्र! So, 
आपण नुसत ेनयही तर very very happpy आहोत !! 
 
कशी झाली सुरुर्वात? 
व्यष्ततगत पातळी: 
आपल्ययपैकी कयही जण कयही गोष्ट्टी व्यस्क्तगत पयतळीर्वर पूर्वीपयसून करीतच होत.े कुणयचं ओल्यय कचऱ् ययचं 
कंपोस्ट, कुणयचं झीरो गयरबेज, कुणयचं प्लयस्स्टक सेथग्रगेशन, कुणी ननयमितपणे 'ऊजया' लयच प्लयस्स्टक देणयरे, 
कुणी झयड ंलयर्वतंय, लयर्वलेल्यय झयडयंची र्वर्ाभर ननगय, दोघी-चौघी एकत्र जिून ओल्यय कचऱ् ययचं युननट बघून 
आल्यय.... 
सिवर्वचयरी रदहर्वयसींची एकत्रत्रत घयलिेल: 
गप्पय- चचया-गयठीभेटी- wapp- वर्वचयरयंच ेनन कृतींच ेआदयन प्रदयन. एक गोष्ट्ट सगळ्ययंनयच लक्षयत आली, र्वीज पडून 
लख्ख प्रकयश पडयर्वय तशी, ती ही की, सर्वा नगर र्वयमसययंनी एकत्रत्रत येऊन कयही ठोस पयर्वले उचलली तर! अहयहय 
!! 
 
SDA  
(ये SDA क्यय होतय है भयई?) 
स्र्वच्छ डोंत्रबर्वली अमभययन 
अहो, स्र्वच्छ डोंत्रबर्वली अमभययन. डोंत्रबर्वली आणण स्र्वच्छ? ये हो सकतय है क्यय? हो सकतय है भयई जरुर ! पयले 
सर्वोदय नगर तो हि अपने लेर्वलपे स्र्वच्छ रखेंगे । 
कयय आहे स्र्वच्छ डोंत्रबर्वली अमभययन? र्वयचय ययच अंकयत. 
 
सर्वोदय नगर पातळीर्वर चालना: 
स्र्वच्छ डोंत्रबर्वली अमभययनने इथल्यय सर्वोदय हयइट्स िधे, भयऊ कयकय उद्ययन िधे, presentations ददली. 
श्री नंदकुियर पयलकर ययंनी घेतलेल्यय सभयिंधून त्ययंचे  वर्वचयर, सखोल अभ्ययस, कयियची तळिळ बघून त्ययंनी 
ियंडलेल्यय िुद्ययंर्वर वर्वचयर नन कृती व्हयर्वी अशी भयर्वनय सर्वयचं्यय िनयत बळयर्वली. आणण सर्वा जण त्ययंच्यय 
खयंद्ययलय खयंदय लयर्वून यय मिशन िधे उतरले .  नगर र्वयमसययंची घयलिेल संपून एकत्रत्रत रीत्यय 'कयही करुच' हे 
नक्की ठरले. wapp group तययर झयलय. दर आठर्वड्ययची मिदटगं चयलू झयली. 
प्रत्यक्ष कृती: आपण प्रत्येक घरयिधून खयलील गोष्ट्टी सुरु केल्यय. आपंण 
# ओलय कचरय र्वेगळय देतो (सोिर्वयर त ेशननर्वयर दर ददर्वशी) 
# सुकय कचरय र्वेगळय देतो (रवर्वर्वयरी) 
# प्लयस्स्टक र्वेगळे देतो ( ऊजया फयउंडशेनने ठरर्वलेल्यय तयरखेलय) 
आपण केलेल्यय वर्वनंती प्रियणे ऊजया र्व केडीएिसी मिळून गयडी पयठर्वतयत, नगर िधून प्लयस्टीक घेऊन 
जयण्ययसयठी. 
# िेटल र्वेस्ट, ग्लयस र्वेस्ट र्वगेर्वेगळे ठेऊन भंगयर र्वयल्ययलय देतो 
# इ-र्वेस्ट ड्रयइव्ह पयतं र्वेगळे ठेर्वतो 
अहो शुक शुक, र्वयचतयय नय, करतयय नय हे सगळं तुम्ही पण? नसयल करत तर होऊन जयऊ दे सरुुर्वयत लगेच. 
अजून उशीर नकय करु. 
 
अजून काही प्रत्यक्ष कृती: 
गेल्यय कयही आठर्वड्ययत आपण कयही उपिि घेतले, जसे की, सीड बॉल रेननगं, नगर पररसरयत र्वकृ्षयरोपण आणण 
पययार्वरण मित्र चय हय पदहलय अंक आपले आगयिी उपिि ययच अंकयत पुढील पयनयर्वर पहय. 
 
पयाार्वरण मित्र: 
हय मित्र आपल्ययलय भेटेल दर िदहनययलय नर्वीन गप्पय गोष्ट्टीसंह.  
ययत असतील गोष्ट्टी 'करून दयखर्वले', 'सयद देत ेपययार्वरण- आगयिी उपिि', (र्वयचकयंचय) प्रनतसयद, र्वयचय आणण 
वर्वचयर करय, हे करयच, आपण ययंनय ओळखतय कय?, आकडरे्वयरी आणण बरंच कयही.... 
ही नयही 'बोलयथचच कढी आणण बोलयचयच भयत'. तर हेआहे पत्र आणण मित्र. आपल्यय प्रत्यक्ष कृतींचय आरसय. 
आपलय सेल्फी. चलय तर िग, ययत छयन छयन छयपण्ययसयठी, आधी त्यय छयन गोष्ट्टी करूयय. िग कयय, र्वयटतंय नय 
तुम्हयलय पण ियझ्यय सयरखंच? 
 
-Dr. संजीर्वनी कुलकणी (संपयदक) 


