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नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 

पर्ाावरण मार्ादशाक तत्त्वे - (अ) - गावसमहुासाठी वापर करण्याकररता 

भाग 1: सामान्य पयाावरणीय मागादर्ाक तत्त्व े(सवा उपक्रमाांसाठी लाग)ू 

षिकाण षनवड आषण साषित्र् 

 उपक्रमासाठी निवडले जाणारे नठकाण खालील भागात िसावे : वन्यजीवि सांघर्ा क्षेत्र, कचरा व्यवस्थापि क्षेत्र, अनत प्रदनूर्त / दनूर्त 

जमीि नकां वा पाण्याचे क्षेत्र, परूग्रस्त क्षेत्र. 

 बाांध, िाला बाांध, पाणी साठवण सांरचिा (र्ेततळे,नवनहरी इ.)   

नैसषर्ाक ससंाधनांचे सवंधान 

 जल सांधारिाच्या नवनवध पद्धतींचा अवलांब करण े(उदा. सकू्ष्म नसांचि पद्धतींचा वापर जसे नठबक आनण तरु्ार नसांचि, आच्छादि, 

वैकनपपक एक आड एक सरी नसांचि पद्धती (furrow irrigation) इ. 

 पाणी वाया घालनवणे तसेच पाण्याचा अनतररक्त वापर टाळावा. (उदा. भगूभाातील पाण्याचे अनतर्ोर्ण  टाळावे). 

 र्क्य असपयास,ितूिीकरणक्षम/अपारांपाररक ऊजाा निनमाती करणा-या पयाायाचा स्वीकार करा (उदा. सौर नदवे, सौर पाणी पांप 

इत्यादी). 

 उजेचा कमीत कमी/कायाक्षमरीत्या वापर करणा-या कृर्ी यांत्राांचा अवलांब करावा. (उदा. बीईई 5 स्टार रेट केलेले पांप) 

प्रदूिण षनर्ंत्रण 

 सवा र्ेतीनवर्यक वाहिे प्रदरु्ण नियांत्रण (पीयसुी) अांतगात प्रमानणत असपयाचे सनुिनित करा. 

 सवा जिरेटर सेट (डीझल, पेट्रोल, केरोसीि, एलपीजी, सीएिजी) 'सीपीसीबीच्या जेिरेटर सेट्ससाठी ध्विी आनण उत्सजाि नियांत्रण 

मािके' चे नियम पणूा करतात याची खात्री करा. 

 आवाज निनमाती सांबांधीत उपक्रम करतािा सीपीसीबी निधााररत 'ध्विीच्या सांदभाात वातावरणीय वाय ूगणुवत्ता मािक' पणूा होत आहते 

याची खात्री करा. 

 अस्वच्छ/प्रदनूर्त पाण्यावर योग्य ती प्रनक्रया केपयानर्वाय ते जलार्यात सोडण ेटाळा. 

 सवा प्रकारचे अस्वच्छ/प्रदनूर्त पाण्याची नवपहवेाट करण्यापवूी 'सीपीसीबी सामान्य मािक' पणूा करत आह ेयाची खात्री करावी. 

 सवा यांत्रणा ध्विी मािकाांर्ी जळुत असपयाची खात्री करा. 

 सेंनिय टाकाऊ विस्पती अथवा कचरा कुजविू त्याचे खत तयार करण्यात यावे. 

 स्थानिक प्रर्ासिािे  नवनिनदाष्ट केलेपया नठकाणीच घि कच-याांची नवपहवेाट लावावी. (उदा. वापरण्यास अयोग्य प्लानस्टक 

आच्छादिाची योग्य नवपहवेाट). 

 कचरा जाळण ेटाळावे. (उदा. नपकाांचे अवर्ेर्, पालापाचोळा, प्लानस्टक कचरा इ.). 

जैवषवषवधता सवंधान 

 जिुी झाडे तोडण ेटाळावे . 

 बाह्य प्रजातींच्या  प्राण्याांचे सांवधाि  नकां वा विस्पतींची  लागवड  करण ेटाळावे . 

वैर्षिक स्वास्थ आषण सरुषितता 

नकटकिार्के हाताळणी, साठवणकू, नकटकिार्काांचा वापर आनण नकटकिार्काांची सयुोग्य  नवपहवेाट लावण्यासाठी वैयनक्तक 

सरुनक्षत उपकरण े(पीपीई) वापरण्याच्या समावेर्ासह निधााररत सुरनक्षतता पद्धतींचा अवलांब करा (नकटक व्यवस्थापि योजिा पहा). 

कृषि  र्ंते्र व अवजारे वापरत असताना  वैर्षिक सरुिा उपकरणांचा (पीपीई) वापर करूनच िाताळणी करण्र्ात र्ावी 
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अपघाताच्या धोक्याांपासिू बचाव करण्यासाठी सवा खड्डे, नछि,े पाण्याची साठवण रचिा इत्यादी, परेुर्ी सरुनक्षत असपयाची खात्री 

करा. 

 

पर्ाावरण मार्ादशाक तत्त्वे - (अ) 

षमनी वॉटरशेड प्लॅनसािी वापर करण्र्ाकररता- भार् 2: षवषशष्ट पर्ाावरण मार्ादशाक तत्वांसािी उपक्रम 
 

अ.क्र. उपक्रम पर्ाावरण व्र्वस्थापन मार्ादशाक तत्त्वे 

1 र्ेतकरी र्ेती  र्ाळा  र्ेतकरी र्ेती  र्ाळेच्या सत्रात वैयनक्तक आरोग्य आनण सरुनक्षतता (उदा. 

कीटकिार्काांची सरुनक्षत हाताळणी) यावर भर द्यावा. 

2 वानिकी आधाररत र्ेती 

पद्धती 

(बाांधावर लागवड; 100 

झाडाांच ेछोटे ब्लॉक) 

 

 एकाच नवदरे्ी  प्रजातीची लागवड करण ेटाळावे. 

 रासायनिक खताांचा अनतवापर टाळण्यासाठी मदृ  चाचणी अहवालावर आधाररत 

एकानत्मक अन्ििव्य  व्यवस्थापिाचा अवलांब करण्यात यावा.. 

 रासायनिक कीटकिार्काांचा वापर कमी करण्यासाठी एकानत्मक नकड व्यवस्थापिाचा 

अवलांब करण्यात यावा.(परवािगी असलेपया कीटकिार्काांसह) 

 सकू्ष्म नसांचि पद्धतींचा अवलांब, आच्छादि इ. 

3 फळबाग लागवड  - 

आांबा, नलांबवूगीय-

सांत्रा/मोसांबी/ कागदी नलांब ू

, नसताफळ , पेरू, 

आवळा, डाळींब 

 रासायनिक खताांचा अनतवापर टाळण्यासाठी मदृ चाचणी अहवालावर आधाररत 

एकानत्मक अन्ििव्य  व्यवस्थापिाचा अवलांब करण्यात यावा. 

 रासायनिक कीटकिार्काांचा वापर कमी करण्यासाठी एकानत्मक नकड व्यवस्थापिाचा 

अवलांब करण्यात यावा.(परवािगी असलेपया कीटकिार्काांसह) 

 सकू्ष्म नसांचि पद्धतींचा अवलांब आच्छादि इ. 

4 क्षारपड व चोपण 

जनमिीचे व्यवस्थापि 

 भसूधुारके ही  बीआयएस मािकप्राप्त असपयाची खात्री करावी. (योग्य मािक वापरले 

िसपयास जमीि दनुर्त होण्याची र्क्यता असते.) 

 IS-10170-1982 for By-product Gypsum 

 IS-6046-1982 for Gypsum for agricultural use 

 IS 14403: 1996 for Agriculture Grade Iron Pyrites 

5 र्ेततळे -  जैनवक 

बाांधासह इिलेट आनण 

आउटलेट असलेली 

 

 अपघात टाळण्यासाठी र्ेत तळ्याच्या सभोवती सरुनक्षत तारेचे कुां पण असपयाची 

खात्री करावी. 

 र्ेत तळ्याचा बाज ू उतार योग्य असपयाची खात्री करावी.   (३ :१ बाज ूउतार पेक्षा 

कमी असावा) 

6 पाणी उपसा साधिे-पांपसांच  ऊजाा कायाक्षम पांपसांचाची खरेदी करावी (उदा. बीईई 5 स्टार रेट). 

7 र्ेड िेट हाऊस (जीआय / 

एमएस पाईप्स, बाांब)ू 

 रासायनिक कीटकिार्काांचा वापर कमी करण्यासाठी एकानत्मक नकड व्यवस्थापिाचा 

अवलांब करण्यात यावा.(परवािगी असलेपया कीटकिार्काांसह) 

8 पॉलीहाऊस (ओपि व्हेंट) 

आनण पॉली टिेल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 रासायनिक कीटकिार्काांचा वापर कमी करण्यासाठी एकानत्मक नकड व्यवस्थापिाचा 

अवलांब करण्यात यावा.(परवािगी असलेपया नकटकिार्काांसह) 

 प्लानस्टक पिुवाापर करणा-या नकां वा स्थानिक सरकारी प्रानधकरणािे नवनिनदाष्ट केलेपया 

नठकाणी प्लानस्टक कचरा-याची नवपहवेाट लावावी. 
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अ.क्र. उपक्रम पर्ाावरण व्र्वस्थापन मार्ादशाक तत्त्वे 

 

 

 

 

9 बांनदस्त र्ेळीपालि 

 

 वि सांरनक्षत भागात 5 नकमी अांतरावर असलेपया पर्धुि यनुिट्समधील प्राण्याांिा लस 

नदली असपयाची खात्री करावी, जेणकेरूि  वन्य  प्राण्याांमध्ये सांसगाािे रोग प्रसार होणे 

टाळता येईल. 

 जांगल भागात नकां वा जांगलाजवळ  प्राण्याांिा चरण्यास िेण ेटाळावे. 

 प्राण्यापासिू होणा-या सांसगाजन्य  रोगाांचा  (zoonotic diseases) प्रसार रोखण्यासाठी 

निवासी भागात पर्धुि यनुिट्सची उभारणी करण्याचे टाळावे. 

 चारा व्यवस्था सनुियोनजत असावी. (स्टॉल फीनडांग, रोटेर्िल फीनडांग, चाफ कटर इ.). 

 जिावराांच्या गोठ्यामध्ये स्वच्छता ठेवावी. (उताराचा गोठा, नियनमत सफाई आनण 

निजंतकुीकरण इ.) 

 गोठ्यातील र्ेणखत व उवाररत चारा एकनत्रत करूि सेंनिय खत तयार करण्यात यावे. 

 प्राणी कू्ररता प्रनतबांध अनधनियम, 1960 (Cruelty to Animals Act,1960) िसुारच 

प्राण्याांची वाहतकू करावी. 

 पर्सुांवधाि नवभागाि ेठरवलेपया मागादर्ाक सचुिेिसुार रोगग्रस्त प्राण्याांिा हाताळावे 

नकां वा मतृप्राण्याांची नवपहवेाट लावावी.  

 पर्धुि जोपासत असतािा  महाराष्ट्ट्र प्रदरू्ण नियांत्रण मांडळाच्या मागादर्ाक तत्त्वाांचे 

पालि करा. 

10 परसातील कुक्कुटपालि 

 

 प्राण्यामाफा त होणाऱ्या सांसगाजन्य रोगाचा  (zoonotic diseases) प्रसार नियांनत्रत 

करण्यासाठी राहण्याच्या जागेत पोपट्री यनुिट्सच ेनठकाण टाळावे. 

 पोपट्री र्ेडमध्ये  नियनमत स्वच्छता आनण जांतिुार्क इ. चा वापर करूि  स्वच्छता 

राखावी. 

 कुक्कुट पालि र्ेड मधील टाकाऊ पदाथा  एकनत्रत करूि सेंनिय खत तयार करण्यात 

यावे. 

 प्राणी कू्ररता प्रनतबांध अनधनियम, 1960 (Cruelty to Animals Act,1960) मधील 

तरतदुीिसुारच प्राण्याांची वाहतकू करावी. 

 कुक्कुटपालिासाठी  पर्सुांवधाि नवभागाि ेठरवलेपया मागादर्ाक सचुिेिसुार रोगग्रस्त 

प्राण्याांिा हाताळावे नकां वा मतृप्राण्याांची नवपहवेाट लावावी. 

 पोपट्री यनुिट्ससाठी  महाराष्ट्ट्र प्रदरू्ण नियांत्रण मांडळाच्या मागादर्ाक तत्त्वाांचे पालि करा. 

11 गोड्या  पाण्यातील 

मत्स्यपालि 

 

 नवदरे्ी मार्ाांच्या प्रजातींची पैदास र्क्यतो टाळण्यात यावी.. 

 पाण्यामधील मार्ाांिा वाढीसाठी परेुर्ी जागा व  सेंनिय पोर्क आहार नमळेल याची 

दक्षता घ्यावी. 

12 गाांडूळ खत व िाडेप 

पद्धतीि ेसेंनिय खत  

उत्पादि 

 गाांडुळाांच्या नवदरे्ी प्रजाती टाळयाव्यात. (E. foetida, E. euginiae). 

 गाांडुळाांच्या मळू/दरे्ी प्रजातींचा वापर करा (P. excavates, L. mauritii). 

 मार्ाांचे आनण उांदीराांचे सांक्रमण टाळण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. 
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अ.क्र. उपक्रम पर्ाावरण व्र्वस्थापन मार्ादशाक तत्त्वे 

13 सेंनिय खत निनमाती यनुिट  सेंनिय खत  तयार करण्यासाठी स्थानिक जांगली विस्पती प्रजातींची जास्त प्रमाणात 

कापणी होणार िाही याची काळजी घ्यावी. 

 उत्पादि कें िातील सवा सेंनिय कचरा कुजविू त्याचे खत तयार  केपयाची खात्री करा. 

 कामगाराांच्या सरुक्षा उपाय योजिाांचा अवलांब करण्यात यावा. (उदा. हाय स्पीड 

इलेनक्ट्रक मोटरचा वापर करा). 

14 ओघाळीवरचे उपचार - 

माती/ नसमेंट िाला बाांध 

 िाला बाांधामधिू वाहणारा प्रवाह योग्य प्रकारे वाहतो आह,े  याची खात्री करावी. 

 िाला बाांधाजवळ वाळूचे उत्खिि होत िाही याची खात्री करावी. 

15 पाणी साठवण सांरचिाांची 

निनमाती- सामदुानयक 

आनण    वैयनक्तक 

र्ेततळे (अस्तरीकरणसह 

आनण 

अस्तरीकरणानर्वाय) 

 दघुाटिा टाळण्यासाठी नभांती / कुां पण आनण सांरक्षणासह नवहीर ही योग्यररत्या सरुनक्षत 

आह ेयाची खात्री करा. 

 दघुाटिा टाळण्यासाठी  र्ेततळ्याला सवा बाांजिूी कुां पि घातले असपयाची खात्री करा. 

 र्ेत तळ्याचा अस्तरीकरणासाठी वापर करण्यात आलेली नफपम   वापरण्या योग्य ि 

रानहपयास त्याांची सरुनक्षत नवपहवेाट लावण्याची तरतदू करावी. 

17 जलसाठ्याांच ेपिुरुज्जीवि 

(गाळ काढण/े 

खोलीकरण/ दरुुस्ती) 

 

 जलसाठ्यातिू काढलेपया गाळाची योग्य ती नवपहवेाट लावावी. 

 जनु्या जलसाठ्यातिू  काढलेला गाळ हा िापयाजवळ राहणार िाही, याची काळजी 

घ्यावी. 

 जनु्या जलसाठ्यातिू गाळ काढत असतािा िाला उतार योग्य रानहल व िाला तळात 

खडडे होणार िाहीत, याची काळजी घ्यावी. 

 अपघात टाळण्यासाठी सांरनक्षत कुां पि असपयाची खात्री करावी. 

18 पाणी साठवण सांरचिाांची 

निनमाती- नवनहरी 

 दनूर्त होण्याच्या सांभव टाळण्यासाठी नवनहरी या खताांचे/कचऱ्याांचे  ढीग व र्ोर् 

खड्याांची र्ौचालये इ. पासिू  सरुनक्षत अांतरावर  (नकमाि 15 मीटर) असावीत. 

 नवनहर दनूर्त होण्यापासिू प्रनतबांध करण्यासाठी रीचाजा सांरचिाच्या नडझाइिमध्ये नसपट 

टॅ्रप आनण नफपटरचा  समावेर् आह,े याची खात्री करा. 

19 सांरनक्षत नसांचिसाठी 

पांपसांच 

 उजाा कायाक्षम पांपची खरेदी करा (उदा. बीईई 5 स्टार रेट). 

20 सांरनक्षत नसांचिसाठी पाईप 

(एचडीपीई/ पीव्हीसी) 

 एसी (एस्बेस्टोस-सीमेंट) पाईपचा वापर टाळण्यात यावा. 

  

[1] Refer to:http://mpcb.gov.in/images/tabelacircular.pdf 

[2] Refer to:http://mpcb.gov.in/consentmgt/pdf/guidelines4GrantingConsent2poultryfarm.pdf 
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