
 

 

इंिडया ी स पाट  प ाचा िवधानसभा िनवडणकू २०१९ साठी जाहीरनामा: 

पाणी आिण शेती 

पाणी वाटप करतांना िनसगातील व यजीवांची गरज,िप याचे पाणी,शेतीचे पाणी आिण 

उ ोगाचे पाणी हा म कायम कर यात यावा. 

येक गावाला गावातच वषभर िप याचे शु द  पाणी उपल ध झाल ेपािहजे.  

शहरातील पा याचा पुरवठा िनयंि त कर यात यावा. वेळ पड यास पावसाळा संप या नंतर 
लगचेच पाणी कपातीचे धोरण िनि त क न याची अंमलबजावणी कर यात यावी. येक 
सोसायटीत  पा याचे मीटर बसिव यात याव.े 

सव कार या नैस गक पाणी ोतांची मािहती संकलीत क न याचे संर ण आिण जतन 
कर यासाठी योजना तयार क न यासाठी दरवष  आव यक आ थक तरतूद कर यात यावी.  

जैव िविवधतेने समृ द जल ोतांना  िवशेष संर ण दे यात याव.ेनैस गक जल ोताचे 
कोण याही कारचे दषूण होणार नाही याची द ता घे यात  यावी.मह वा या जल ोतंवर 
ल  ठेव यासाठी आव यक  यं णा उभार यात यावी. 



जल ोता या पाणलोट े ात वनी करणावर भर दे यात यावा. धरणा या पाणलोट 
े ातील ६६% े  वृ   आ छादन तयार कर यासाठी योजना तयार क न याची काटेकोर 

अंमलबजावणी कर यात यावी. 

पुढील काही वष मोठे धरण न बांधता अपूण जल संचन योजना पूण कर यावर भर दे यात 
यावा. जल संचन योजनेतील ाचाराची चौकशी ता काळ पूण क न दोष वर कायदशेीर 
कारवाई कर यात यावी. 

भूजल  पुनभरणासाठी आिण या या शा त वापरासाठी ामस भेशी  चचा क न मागदशक 
त वे िवकिसत करण ेआव यक आह.े भूगभातील पा याची पातळी मयादे या बाहरे गेले या 

े ात िवहीर, कू पनिलका घे यावर व यां या वापरावर बंधने आण यासाठी आव यक 

कायदा कर यात यावा.  

संचन क प आिण पाणलोट े  िवकास क प यां या िवकासासाठी असणारी िनधीची 
स याची तरतूद ८०:२० व न ५०:५० अशी कर यात यावी. 

रा यात रामसर करारातील  तरतूदीनुसार मह वा या जा यु  भूमी आिण पाणथळी ांचे 
संर ण आिण  संवधन  कर यात यावे. 

रा यातील न ांची यू आिण रेड लाईन पूर रेषा दशवणारे  नकाशे िनि त क न य ू
लाईन या आत कर यात आललेी सव कारची अित मणे त काळ हटव यात यावीत. यू 
आिण रेड लाईन या े ात कर यात आले या अित मणाची य थ  यं णेमाफत चौकशी 
क न प रि थतीनुसार आव यक कायवाही कर यात यावी. या े ात मया दत िवकास 
कर यात यावा व मया दत िवकासा अंतगत येणा या बाबी प  कर यात या ात.नदी या 
दो ही काठांवर काठ ि थर कर या या उ शेाने कमान १०० मीटर ंदी पयत वनीकरण 
कर यात याव.े संपूण शहराचा नेेज मँप तयार क न कोण याही कार या नैस गक नाले 

,ओढ ेयावर अित मण होणार नाही याची द ता घेतली जाईल. श य तेथ ेओढे नाल ेयां या 

दो ही काठांवर  १० मीटर पयत वनी करण कर यात येईल. 

शेती  



शेती या सग या नैस गक कारांचा माने िवकास कर यावर आिण रासायिनक 
क टकनाशके,वाढीसाठी वापरली जाणारी सं ेरके ,रासायिनक ख ते आिण शेतीची चंड मोठी 
यं सामु ी यांना आमचा िवरोध आह.े 

उसा या शेतीतील पा या या वापरावर बधंने आणणारा कायदा कर यात यावा. यात 
पा याचा तुटवडा असले या े ात ठबक संचन िशवाय उस लागवडीला परवानगी दे यात 
येऊ नये. मराठवाडयातील साखर कारखा यांची सं या कमी कर यात यऊेन मुबलक पाणी 
असले या े ात यांचे थलांतर कर यात याव.े  

ये या तीन  वषात शेतक यांची कजातून पूणपणे मु ता कर यासाठी धोरण िनि त क न 
कसान े िडटकाड या मा यमातून शेती िवकासासाठी आव यक   अनुदान   उपल ध क न 

दे यात याव.े नैस गक शेतीला यात ाधा य ाव.े पीकिव याचा यो य लाभ िमळ या या 
दृ ीने िवमा कंप यांसाठी मागदशक सूचना त काळ तयार कर यात या ात. व य ा यापंासून 
होणा या शेत िपकांचा नुकसानीचा समावेश िव यात कर यात यावा. 

शेता-िपकाना शासनाने ठ न दलेला दर िमळेल ह ेतपास यासाठी स म यं णा शासनाने 
त काळ िनमाण करावी.शेतमाल कमी कमतीत खरेदी करणा या वर कायदशेीर कारवाई 
कर या या दृ ीने कायदा कर यात यावा. शेतमाल साठिव यासाठी ाम तरावर अ यावत 
गोदामांची उभारणी करणे आव यक आह.े  

जुनक य दृ या सुधा रत वाणे आिण अ  यांचा पुर कार करणा या धोरणाना आमचा िवरोध 
असेल.  

थािनक गरज आिण थािनक हवामानाचे घटक ल ात घेऊन पीकप दती िवकिसत केली 

पािहजे. िपकासोबतच औषधी,सुगंधी,वन पती बरोबरच इतर वृ  लागवड करणा या 

शेतक यानंा अिधक ो साहन दल ेपािहजे. रा यात बांब ूिमशन जोमाने राबिव याची गरज 
आह.े 

फळझाड ेलागवड व फळांवर या करणारे  कारखाने उभारणा या शेतक यांना ो साहन 
दे यात याव.े  

शेतीतील आिण पाळीव जनावरांतील  जैव िविवधता संशोधन आिण  न दणीसाठी िवशेष 
आ थक तरतूद कर यात यावी.    



पाळीव जनावरां या चा याची गरज ल ात घेऊन चारािपकांना ाधा य ाव.े िवशेष अनुदान 
उपल ध कर यात याव.ेशेत जमीन पिडक ठेवणा यावर दंडा मक कायवाही कर याची तरतूद 
काय ात कर यात यावी. 

पाळीव जनावरांना मोफत लसीकरण कर याची नुकतीच क  शासनाने घोिषत केलेली योजना 
रा यात तातडीने राबिव यात यावी. रा यानेही यासाठी भरीव अनुदान उपल ध क न ाव.े 

रा यात कृषी पयटनाला अिधक चालना दे याची गरज आह.े भांडवलावर होणारा चंड खच 
सामा य शेतक याला परवडत नाही यासाठी याला कमी ाजाने कज दले पािहजे. 
वन े ाला लागून असले या े ात कृषी पयटनाला ाधा य  द यास  शेतक याला याचंा 
अिधक लाभ होईल. 

शेतमालाला यो य बाजारपेठ िमळवनू दे या या दृ ीने गावपातळीवर सुिवधा िनमाण करावी. 

शहरे बकाल झाली आहते, भिव यात अिधक बकाल हो याची श यता नाकारता येत नाही; ह े

ल ात घेऊन खेड ेिवकिसत कर या या उ शेाने शेतीला आिण शेती पूरक वसायांना 
भिव यात ाधा य दे या या दृ ीने दरवष  भरीव आ थक तरतूद करावी जेणेक न 
गावपातळीवर रोजगार िन मतीला चालना िमळेल व लोक शहरात ये याचे टाळतील. 

वने आिण व यजीव व थापन  

पयावरण संवधनात वने आिण व यजीव इतर घटकां या तुलनेत मह वाची कामिगरी 
बजावतात यामळेु वने आिण व यजीव यांचे संर ण आिण संवधन कामाला सवािधक  ाधा य 
दे याची गरज आह.े  

रा यात प ास संरि त े  ेअसली तरी यांचे एकूण े  रा या या भौगोिलक े ा या अवघ े
३% आह.े रा ीय धोरणानुसार ते कमान ५% असणे आव यक अस याने रा यात नवीन 
संरि त े  ेअथवा संवधन राखीव तसेच सावजिनक राखीव े  ेिनमाण करावीत. 

रा ीय वन नीती नुसार ३३% वना छादन िनमाण कर या या दृ ीने ीन िमशन सारखी 
सवकष योजना कालब द प दतीने राबिव यात यावी आिण यासाठी क  तसेच रा या या 
अथसकं पाम ये दरवष  भरीव आ थक तरतूद कर यात यावी. 



पि म घाट ा अ यंत संवदेनशील सृ ी व थेचा उ रेकडील भाग महारा ात येतो. या या 
संर ण संवधनासाठी कोणतेही य  न करता आज ितथे िनसगिवनाशी मानवी ह त ेप 
सरकारी आशीवादानेच चालू दसतो.खरेतर गाडगीळ सिमतीचा अहवाल सदर बाबतीत पुरेसा 
प  होता.तो डावलून सरकारने क तुरीरंगन सिमती नेमली. यां याही िशफारशी सरकारने 

लागू के या नाहीत. ाबाबत िनि त धोरण आखनू पि म घाटाचा िवनाश रोखावा,अशी 
मागणी इंिडया ी स प  करीत आह.े 

सव संरि त े ा या १० क.मी. प रसरातील े  पयावरणीय दृ या संवेदनशील े  
घोिषत क न या े ावर असललेी बंधने काटेकोर पाळली जातील यावर देखरेख करणारी 
स म आिण कायम व पी सरकारी यं णा तयार कर यात यावी. याम ये थािनक लोकांनाही 
सहभागी क न घे यात याव.े 

िविवध कार या िवकास कामांमुळे रा यातील वन े  तुकडया  तुकडयात िवखुरल ेगेल ेआह.े  
कॉ रडॉर या साहायाने ते जोडणे आव यक आह.े यासाठी रा य तरावर त ांची स लागार 
सिमती नेमून यां या स यानुसार ठक ठकाणी  कॉ रडॉर या उभारणीचे काम कालब द 
प दतीने कर यात याव.े  

संरि त े  ेआिण यां या १० क.मी. प रसरातील गावातील पाळीव जनावरांचे दरवष  न 
चुकता मोफत लसी करण कर यात याव.े क  शासनाने नुक याच जािहर केललेी योजना 

ाधा याने संरि त े ात राबिव यात यावी.  

मानव व य ाणी यांचेतील  सघंष दवसे दवस वाढत आह.े तो कमी कर यासाठी तातडीने 

आव यक पाउले उचल यात यावीत. यात नुकसान भरपाईची भरीव र म ३० दवसात दणे,े 

मह वाचे हणजे ती हे टर नुकसान भरपाईची र म पय े२५,०००/- व न पये 

४०,०००/- इतक  करण.ेशेती सरं ण साठी कंुपण उभार यासाठी आ थक सहा य देण,े 

कळपातील व य ा यांची सं या िनयंि  त कर यासाठी उपाययोजना करणे,पकडले या तसेच 

जखमी ा यांची दखेभाल कर यासाठी कमान येक महसूल िवभाग थरावर दखेभाल क  े

उभारण,े नागपूर येिथल ाणी सं हालयाची उभारणी तातडीने पूण करण,े तालुका तरावर     

वन िवभागामाफत राबिव यात येणा या िस ी या योजनेम ये  मानव व य ाणी संघष या 
िवषयावर लोकांना ाधा याने मागदशन करणे या बाब चा समावशे आह.े 



आजही  रा यात सव  व य ा यां या िशकारी होत आहते.  व य ा यांची त करीही  सु  
आह.े यावर तातडीने िनयं ण आण यासाठी स म यं णा उभारणे आव यक झाल ेआह.े वने 
आिण व य ाणी यांचे भावी सरं ण आिण संवधनासाठी वन खा यातील कमचा यां या 
जबाबदा या आिण े  यांची छोटया े ात पुनरचना कर याची आव यकता आह.े सव 

कार या गु ांसाठी वतं  वन कोठ ा आिण वन यायालय े थापन कर याची गरज आह.े 

झटपट प रणामांसाठी लावले या िवदशेी जाती कालब द प दतीने न  के या जातील 
िवशेषत: सरंि त े ात ह ेकाम ाधा याने हाती घे याची गरज आह.े  

गवताळ दशे आिण तेथील ाणी -वन पती यांना वतं  प रसं था माननू यां या 
संवधनासाठी सव मागाचा अवलंब केला जाईल. माळढोक प या या संवधनासाठी 
मराठवाडयातील िनवडक िज ांम य े कमान २% खाजगी े  संपा दत कर याची गरज 
आह.े 

पाणथळ जिमनी या व थापनाचे २०१० च ेिनयम कायम राखून यानुसार पाणथळ 
जिमनीचे संर ण केले जाईल. २०१७ ची िनयमावली र  केली जाईल. 

संरि त े ात िनयंि त पयटन तसेच इतर ठकाण या पयटनाला चालना दे यासाठी िवशेष 
य  कर यात येतील. पयटनाचा सवािधक फायदा थािनक लोकांना दे या या ीने िवशेष 

उपाययोजना कर यात येतील. 

व य ा यां या भावी संवधनासाठी रा याचे वतं  व यजीव धोरण तयार कर यात येईल. 

IUCN या यादीतील धो यात आले या, धो या या उंबरठयावर असले या सव कार या 

छोटे स तन व य ाणी आिण वन पत या संर णासाठी रा य तरीय वतं  ािधकरणाची 
िन मती केली जाईल.  

व यजीव संर ण अिधिनयम १९७२ आिण जैव िविवधता कायदा २००२ या भावी 
अंमलबजावणीसाठी िवशेष य  कर यात येतील. जैव िविवधता न दणीचा कालब द काय म 
राबिव यात यावा. जैव िविवधता न दणी या कामात मोठया माणावर महा िव ालयातील 
िव ा याचा सहभाग घे याची गरज आह.े 

वन ह  काय ा अंतगत वन िनवास ना ह तांत रत कर यात आले या वन े ा या 
िवकासासाठी िवशेष योजना राबिव यात येईल. वाटप केले या वन  े ाची स  ि थती 



जाणून घे यासाठी आव यक संशोधन कर याची गरज आह.े  जेणेक न वनवास चा कमान 
आ थक िवकास करण ेश य होईल.  

शहरी  

 शहरातील कच याचा  गंभीर झाला आह.े पणु ेशहरात या बाबत २००८ साली कायदा 
कर यात आला व गहृ सहकारी सं थांना ओला कचरा जागवेरच िजरवण ेबंधनकारक कर यात 
आले.पण आजही याचे काटेकोर पालन केले जात नाही. सरुवातीला महानगरपािलकेतील  
अिधका यांनी तपासणी न करताच ना हरकत माणप  दल ेव बांधकाम ावसाियकांचे काम 
सोपे केले. कच याची  जागेवरच िव हवेाट लाव यासाठी गृह सं थांना अिधक ो साहन 
दे याची गरज आह.ेस या या साठी िमळकत  करात फ  ५% सटू  दे यात येते ती कमान १० 
ट े  करणे आव यक आह.े सौर श  िन मती क न ितचा वापर के यास व पावसाचे पाणी 
साठवणा या सं थांना आणखी १०% अस ेिमळून िमळकत करात  एकूण कमान २० %  सूट 
दे यात यावी. 

कचरा न ांम ये अथवा र यावर फेकणा यावर कडक कायदशेीर कारवाई कर याची वेळ 
आता आली आह.े यासाठी महानगरपािलकेने स म यं णा उभार याची गरज आह.े याम ये. 

सव मु य र यांवर,न ां या काठांवर  कॅमेरे लावणे, फरती पथके िनमाण करण,े 

सोसायटी या कचरा क पांची वेळोवेळी तपासणी करणे, प रसरातील कचरा गोळा 

कर यासाठी सोसायट ना ो साहन दणेे या बाब चा ामु याने समावशे असेल. 

कचरा क प उभार यासाठी सोसायट ना मागदशन करण,े िशि त कमचारी उपल ध क न 

दे याचे, बोधन कर याचे  काम महानगरपािलकेने मोठया  माणावर कर याची गरज आह.े  

बांधकाम वसायातील राडारोडा टाक यासाठी वतं  व था कर याची गरज आह.े या 
साठी बांधकाम ावसाियकांकडून शु क आकारता येईल. 

पा याची बचत कर यासाठी सोसायट ना पा याचा पुरवठा मीटर प तीने करणे गरजेचे 
आह.ेपा याची उपल धता ल ात घेऊन पाणी पुरवठयाम ये वेळोवेळी कपात कर यात यावी. 
पा याचा साठा संप याची वाट न पाहता पावसा या नंतर पाणी कपात कर यात यावी. जेणे 
क न लोकांना काटकसरीने पाणी वापर याची सवय होईल. 



खाजगी जागते कूप निलका, िविहरी बांध यावर िनयं ण आण यासाठी नवीन कायदा 

कर याची  गरज आह.े 

शहरी भागात इले ोिनक कचरा संकिलत क न यावर या करणारी पुरेशी  वॉड िनहाय 
क  ेिनमाण केली जातील. 

नैस गक नाले, ओढ ेआिण नदी या काठांवर अित मण, बांधकाम  होणार नाही याची द ता 

घेतली जाईल.  

संपूण शहरात लाि टक बंदी लाग ूकर यात येईल. 

शहरातील नसै गक वनांचे संर ण आिण संवधनासाठी िवशेष आ थक तरतूद केली जाईल. 
संयु  वन व थापनाला अिधक चालना दली जाईल. महानगरपािलके या ता यातील 

मोक या लॉटवर लोक सहभागातून  ‘जैव िविवधता संवधन े ’े िनमाण कर याचा य  

केला जाईल. यासाठी िवशेष योजना राबिव यात येईल. 

पुणे शहर स ा ी या कुशीत वसल ेअस याने येिथल टेकडया व यावरील नैस गक वने आिण 
वृ राजी   पयावरणा या दृ ीने संवदेनशील आहते. यामळेु कोण याही प रि थतीत यानंा 
हात लावण ेयो य होणार नाही. हणूनच इंिडया ी स पाट  टेकडयांचे सव े    जवै 

िविवधता उ ानासाठी(BDP) रािखव ठेव या बाबत आिण   टेकडयांवर आतापयत लाव यात 

आलेल ेपरदशेी  वृ  कालब द प दतीने काढून दशेी वृ  लाव याबाबत  आ ही आह.े 
कोण याही कारणांसाठी टेकडी फोड कर याला प ाचा ित  िवरोध आह ेकायम रािहल.  

पु यातील टेक ां माणेच मुंबईतील आरे या े ात मे ोची कार शेड उभार यासाठी 
कर यात येणा या वृ तोडीलाही प ाचा िवरोध आह.े आरेचे े  जैव िविवधतेने समृ द आहचे 
पण इथली वृ राजी तयार हो यास क येक  वष खच झाली आहते आिण आता ती मुंबई या 
पयावरणाचा संवेदनशील भाग बनली आह.े ह ेजंगल नाही हणणारे दसु यांचीच नाही तर 

वत:चीही फसवणकू करत आहते. यां याकड ेपयावरणीय शहाणीव (Ecological Wisdom) 

नाही इतकेच न ह ेतर  यांना शा त िवकास हणजे काय यांचाही  गधं नस याने ते समृ द 
जंगल तोड याची भाषा करत आहते. गे या ५०  वषात मुंबई या पयावरणाची ंचड हानी 
झाली अस याने आता अशा कार या समृ द जंगलाची तोड करण े हणज े वत: या पायावर 



ध डा मा न घे या सारखे आह.ेमह वाचे हणजे हा भाग संजय गांधी रा ीय उ ानाशी संल   

असून या या पयावरण संवेदनशील े ाचा (Eco Sensitive zone)  अिवभा य भाग आह.े 

ते न  कर याची भाषा करणारे लोक झटपट िवकास साध या या उ ेशाने आंधळे झाल ेआहते. 
हणूनच यांना आिण यां या नत  िवचारांना िवरोध करण ेकाळाची गरज आह.े          

-०-० - 

 

 


