
पे्रस िरलीज 

पयार्वरणपूरक बाधंकामांना दे यात येणार्या ग्रीन मानांकनाबाबत 

सीएसईचा इशारा 

 

ग्रीन रेटेड पयार्वरणपूरक बांधकामां या पाहणीसाठी याचप्रमाणे पडताळणीसाठी 

कठोर िनयमावली तयार कर याची गरज आहे. यािशयाव अशा बांधकामांना 

आिथर्क फायदे व वाढीव बांधकाम के्षत्र देणे चुकीचे अस याचे सीएसईचे मत आहे. 

- सीएसई या पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आले या आहेत. 

देशातील अनेक रा यांनी ग्रीन िब डींग या पाहणीसाठी कोणतीही वततं्र व 

सक्षम यंत्रणा िनमार्ण न करता व देखरेख न  करताच बांधकाम 

यावसाियकांना मो या प्रमाणात जादा िब ट अप एिरया िदलेला आहे. 

- देशातील अनेक पयार्वरणपूरक बांधकामे हे पयार्वरण या अकायर्क्षम 

अस याचेदेखील सीएसई ने घेतले या आढा यात समोर आलेले आहे. आिण 

अशा बांधकामांची संख्या िदवसेिदवस वेगाने वाढत चालेली आहे, हे खपूच 

धोकादायक आहे. 

- - महारा ट्रात बांधाकाम यवसाियकांना ग्रीन रेिटगं बांधकामासाठी जादा 

िब ट अप एिरया दे यास उ तेजन िदले जात नाही ही सीएसई या टीने 

वागताहर् बाब आहे. मात्र बांधकाम पूणर् झा यानंतरदेखील यावसाियकांना 

आिथर्क सूट िकंवा अनुदान दे यापूवीर् याची पाहणी करणारी यंत्रणा िवकिसत 

होणे आव यक व गरजेचे आहे. 

- - िपपंरी िचचंवडप्रमाणेच पु यात देखील आता गहृ कडून इमारतींना ग्रीन 

दजार् िमळा यास प्रो ताहनपर आिथर्क फायदे दे याचा िनणर्य घेतलेला आहे. 



मात्र यासाठी योग्य प्रकारे िनयमन आराखडा बनिव यात आलेला नाही. हे 

आिथर्क फायदे या बाधंकामा या गणुव तेशी िनगिडत केलेले नाहीत. 

याचप्रमाणे या बांधकामांनी योग्य परफारम स न दाखिव यास यांना दंड 

कर याची यात तरतूद नाही. य़ाचबरोबर या बांधकामांच दजार् पु हा पु हा 

आढावा घे याची तरतूददेखील याम ये नाही. 

- काही माफक पयार्वरणपूरक अटी पूणर् केले या ग्रीन रेटेड इमारतींना अशा 

प्रकारे अिधकृत सरकारी फायदे कशासाठी यायचे असा सीएसईचा सवाल 

आहे. कारण या अटी खरे तर सवर्च बांधकामांनी पाळायला ह या अशाच 

आहेत. या इमारतीं या बांधकाम िकंवा आराख यामुळे शहरां या नैसिगर्क 

त्रोतांचे जतन होत नसताना यांना असे फायदे का हणून यायचे. 

सरकारचे फायदे केवळ गणुव तेवर आधािरतच असायला पािहजेत. 

 

पुणे, ता. २० – ग्रीन रेटेड िबि डगं हणजेच पयार्वरणपूरक बांधकामांसाठी रा य शासन व 

शहरातील प्रशासानाकडून बांधकाम यावसाियकानंा िद या जाणार्या वाढीव िब ट अप एिरया 

िकंवा जादा लोअर एिरया सारख्या सवलतींब ल सडर फार साय स ए हरान मट (सीएसई) या 

सं थेने गभंीर िचतंा यक्त केली आहे. ग्रीन रेटेट िब डींग अि त वात आ यानंतर याची 

पयार्वरणिवषयक गणुव ता तपास यासाठी कोण याही प्रकारची वतंत्र, पारदशीर् व जबाबदार 

यंत्रणा थापन न करताच अशा प्रकार या सिुवधा व सवलती बहाल के या जात आहेत. देशात 

अनेक िठकाणी ग्रीन नामांकन असले या इमारती व बांधकामे योग्य या प्रकारे परफारम स 

दाखिवत नस याचे सीएसईने घेतले या आढा याम ये समोर आलेले आहे. 

यामळेुच महारा ट्रात बांधकाम यवसाियकांना ग्रीन रेिटगं बांधकामासाठी जादा िब ट अप एिरया 

िदला जात नस या या िनणर्याचे व या धोरणाचे सीएसई वागत करते. पुणे व िपपंरी 

िचचवडम ये अशा पयार्वरणपूरक बांधकामांना आिथर्क सवलती दे याचा पयार्य िनवड यात आलेला 

आहे. तर मुबंईम ये सवर्च इमारतींसाठी ग्रीन कोड िकंवा हिरत िनयमावली आख यात आलेली 

आहे. पण पि चम बगंाल, उ तर प्रदेश (नोयडा), राज थान, पंजाब या व अ य रा य सरकारांनी 



असा बांधकामासाठी िवकसकांना लोअर एिरया या प्रमाणात जादा बांधकाम क्षेत्र दे याचे 

आ वासन दे यास सु वात केली आहे. ही खूपच गभंीर बाब आहे. ग्रीन रेटेड बांधकामांचा दजार् 

तपास यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसताना व अशा बांधकामांची कोणतीही पाहणी न 

करताच हे होत अस याने याचे अनेक दु पिरणाम होणार आहेत.  

याचप्रमाणे अशा बांधकामांना दे यात येणार्या आिथर्क सवलतीबाबतही सीएसई सवार्ंना सावध 

करीत आहे. पुणे व िपपंरी िचचवडम ये गहृ कडून ग्रीन नामांकन िमळणार्या बांधकामांसांठी 

िवकसकांना िप्रमीयमवर सटू िमळणार आहे. तर अशा इमारतींत राहणार्या नागिरकांना मालम ता 

करात सवलत िमळणार आहे. खरे पािह यास ही चांगली क पना आहे. जेणेक न यवसाियकंाना 

पयार्वरण पूरक ग्रीन िब डींग बांध यास प्रो साहन िमळेल याचप्रमाणे तेथे रहायला गेले या 

रिहवाशांना ही इमारत पयार्वरणपरूक ठेवणे बंधनकारक राहील. जेणेकरन यांनादेखील यामळेु 

करात सवलत िमळेल. मात्र याम ये एकच मोठी सम या आहे ती हणजे अशा प्रकारचे बांधकाम 

होत असताना या या गणुव ते या तपासणीसाठी याचबरोबर समजा बांधकामाचा परफारम स 

चांगला नस यास दंड कर यासाठी कोणतीही यंत्रणा अि त वात नाही. स या या यव थेन 

इमारतीला या या आराख याव नच ग्रीन नामांकन िदले जाते व इमारतीचे बांधकाम प्र यक्षात 

सु  असताना ितचा दजार् कसा का असेना यासाठी करात सवलती िमळत जातात. 

यापूवीर् सीएसईनी केले या पाहणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आले या आहेत. लीड 

रेिटगंनुसार टार रेिटगं िमळाले या अनेक इमारतींचा दजार् हा खालावलेला आहे. या गणुव तेचे 

िनकष पूणर् करीत नस याचे आढळले आहे. या इमारती तपासणी करायला गेले या सं थाना 

योग्य प्रकारे डाटा िकंवा मािहती पुरिवत नाहीत. याम ये कोण याही प्रकारे पारदशर्कता िदसनू 

येत नाही. या प्रकार या सम येवर आज पु यात झाले या सीएसई या कायर्शाळेत िव ततृ चचार् 

व िवचारमथंन कर यात आले. नामांिकत बांधकाम तज्ञ, आिकर् टेक्ट, यवसाियक तसेच मा यमांचे 

प्रितिनधी या कायर्शाळेत सहभागी झाले.  

कठोर उपायांची गरज 

देशाला खरे तर योग्य अशा पयार्वरणपूरक ( ग्रीन नामर्) िनयमांची गरज आहे. याम ये उजार् 

तसेच पा याचा वापर िकती असावा, कचर्याची िनमीर्ती कमीतकमी कीती असावा याबाबत नक्की 

िनकष तयार करायला हवेत. याप्रमाणे यावर देखरेख कर यासाठी यंत्रणा असायला पािहजे. 



बांधकामाचा आराखडा तयार के यानतंर व बांधकाम सु  असताना यावर देखरेख व यात 

ह तक्षेप कर याची गरज आहे याचप्रमाणे प्र यक्षात इमारत वापर यास सु वात झा यांनतर 

देखील याची पाहणी करणाऱी यंत्रणा असायवला पािहजे. असे न के यास यातून न या सम या 

िनमार्ण हो याची शक्यता आहे व या सम या अिधक गभंीर असणार आहेत. यामळेु 

महारा ट्रातील िकंवा अ य रा यांतील कोणतेही शहर असो जर एखा या पयार्वरणपूरक इमारतीला 

काही मदत यायची असेल तर यासाठी इमारत वापरात असतानाही तेथे काही योग्य िनकष 

पाळले जातात का नाही हे पाह याची िनकड आहे. 

- काही बचमाकर्  असले या आव यक गो टींशी पूतर्ता के यावरच िवकसकांना 

सवलती दयायला पािहजेत.  

- याचप्रमाणे केवळ बांधकाम आराखडा व बांधकाम पाहून हा दजार् न देता 

इमारती वापरताना याची तपासमी क नच ग्रीन दजार् यायला पािहजे. 

- बीईई मानाकंनात सुधारणा करायला पािहजे. याचप्रमाणे बीईई टार 

मानांकन घेणे बंधनकारक करायला पािहजे. 

- एनजीर् व पा याचे आिडट करणे बंधनकारक करायला पािहजे. याचप्रमाणे 

वीज व पा या या वापरा या प्रमाणात इमारतींकडून आकार िकंवा िबल 

घ्यायला पािहजे. 

- - इमारत बांधून झा यानंतर याची गणुव ता, पारदशर्कता, उ तरदािय व 

उ च दजार्चे राख यासाठी कायदेशीर फे्रमवकर्  तयार करायला पािहजे. 

- - िब ट एिरयानुसार दरवषीर् िवजेचा व पा याचा वापर िकती केला हे जाहीर 

कर याची इमारतींसाठी सक्ती करायला हवी. 
 

- अिधक मािहतीसाठी संपकर्  साधा  

- – अनुपम ीवा तव ( asrivastava@cseindia.org) 

  


