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2.

जागधतक स्तरािर अत्यािधनक पध्ितीने मोठमोठे इमारत प्रकलप उभारण्यात येतात.

त्यामळे बाांिकाम क्षेत्रात पयािरणासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. इमारत प्रकलपाांचे
बाांिकामाच्या िेळी सिवसािारणपणे 40 टक्के उजेचा िापर होतो. तसेच इमारत बाांिकामाच्या
धिधिि धक्रयाांमळे अांिाजे 50 टक्के हिेचे ि पाण्याचे प्रिू षण तसेच 42 टक्के हधरत िायू धिसजवन
ि जिळपास 50 टक्के क्लोरोर्लयरोकाबवन्सची धनर्ममती होते.
3.

आजच्या प्रगत यगात मोठमोठे धनिासी ि व्यापारी इमारत सांकले उभारण्यात येत

आहेत. यामळे सिर इमारतीतील उजेचा िापर मोठया प्रमाणात िाढला आहे. एकूण िीजेच्या
मागणीपैकी 50 टक्क्याहू न अधिक िीजेचा िापर धिधिि इमारतींमध्ये िै नांधिन गरजाांसाठी होत
आहे. यामळे िीजेचे भारधनयमन करणे बांिनकारक झाले आहे.
4.

िाढत्या शहरीकरणामळे

तसेच बाांिकाम व्यिसायातील स्पिेमळे

इमारतींच्या

धिखाऊपणास अधतशय महत्त्ि प्रा त झाले आहे. यामळे आिकतयकता नसतानाही पयािरणािर
प्रधतकूल पधरणाम होणा-या सांकलपना पढे येत आहेत. पधरणामी िातानकूलन यांत्रणा तसेच
अांतगंत प्रकाशासाठी जास्त उजेचा िापर होत आहे. तसेच अांतगंत सजािटीसाठी घातक िायू
धनमाण होणा-या सािनाांचाही िापर करण्यात येत आहे.
5.

उपरोक्त सिव बाबींमळे एकूणच िीजेचा िापर मोठया प्रमाणािर िाढला आहे.

त्यानषांगाने अधतधरक्त िीजधनर्ममती करणे आिकतयक झाले असून त्याकधरता होणारा खचवही
मोठया प्रमाणात जास्त आहे. सध्याची एकांिरीत आर्मिक स्स्िती पहाता िीजधनर्ममतीकधरता
होणा-या खचामळे अिवव्यिस्िेिर अधतशय ताण पडण्याची शक्यता आहे ि हे परिडण्याजोगे
नाही. त्यामळे िीज बचत हा एकमेि पयाय धशल्लक राहतो ि त्यादृष्ट्टीने "हधरत इमारत
सांकलपनेचा" (Green building Concept) धिचार करणे क्रमप्रा त झाले आहे. यानषांगाने
पयािरणाचे सांतलन राखणे तसेच नैसर्मगक उजास्त्रोताांचा िापर इमारतींच्या प्रकलपाांमध्ये
समािेश करणे अत्यािकतयक आहे.
6.

िरील सिव िस्तस्स्िती पहाता, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील धिधिि निीन

इमारतींचे सांकलपन "हधरत इमारत सांकलपनेचा" (Green building Concept) िापर करुन
नकाशे ि आराखडे तयार करणेच्या दृष्ट्टीने िोरणात्मक धनणवय घेणे शासनाच्या धिचारािीन
आहे.
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7.

त्याचप्रमाणे अस्स्त्त्िातील महत्त्िाच्या इमारतींचे मोठया प्रमाणािर िरुस्ती हाती घेण्यात

येणा-या कामाांमध्येही "हधरत इमारत सांकलपनेचा" (Green building Concept) लक्षात घेऊनच
कामे हाती घेणे अपेधक्षत आहे.
शासन धनणवय :िरील प्रस्तािनेत नमूि केलेलया पधरस्स्ितीचा धिचार करुन यापढे इमारत प्रकलपाांचे
नकाशे ि आराखडे तयार करताना खालील सूचनाांचे काटे कोरपणे पालन करण्यात यािे :(अ) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सिव इमारतीचे सांकलपन "हधरत इमारत
सांकलपनेचा" (Green building Concept) िापर करुन नकाशे ि आराखडे तयार करािेत.
(ब) अस्स्त्त्िातील महत्त्िाच्या इमारतींचे मोठया प्रमाणािर िरुस्ती हाती घेण्यात
येणा-या कामाांमध्येही "हधरत इमारत सांकलपनेचा" (Green building Concept) लक्षात घेऊनच
िरुस्तीधिषयक उपाययोजना कराव्यात.
(क) पयािरणाचे सांतलन राखणे तसेच नैसर्मगक उजास्त्रोताांचा िापर इमारतींच्या
प्रकलपाांमध्ये समािेश करणेबाबत धनयोजन करािे.
(ड) सांबांधित मख्य अधभयांता याांनी हधरत इमारती बाांिकामानांतर त्या इमारतींचे
पधररक्षण (Audit) हे Leeds अििा IGBC सारख्या मान्यताप्रा त सांस्िाांकडू न करुन घ्यािे ि
त्याांचे प्रमाणपत्र उपभोक्ता धिभागाकडे पाठिािे.
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201607081555167318 असा आहे. हा आिे श धडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांधकत करुन
काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार ि नािाने,

Sanjay Uttarwar

Digitally signed by Sanjay Uttarwar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=DY ENGR AND DESK OFFICER,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=cab21a54ad660ded981a3eca613
80e321e245c3a783fe22e29d3e1080185a6
83, cn=Sanjay Uttarwar
Date: 2016.07.08 16:04:55 +05'30'

( सां.म.उत्तरिार )
कायासन अधिकारी
प्रत,
1. मांत्रालयीन सिव धिभाग.
2. अ.म.स (सा.बाां)/सधचि (रस्ते)/सधचि (बाांिकामे), सा.बाां.धिभाग, मांत्रालय
3. सिव मख्य अधभयांते, सा.बाां.प्रा.धिभाग ि (धिद्यत) धिभाग
4. मख्य िास्तशास्त्रज्, महाराष्ट्र, राज्य, मांबई
5. सिव अिीक्षक अधभयांते, सा.बाां.मांडळ ि (धिद्यत) मांडळ
6. सिव कायवकारी अधभयांते,सा.बाां.धिभाग ि (धिद्यत) धिभाग
7. सांचालक, उपिने ि उद्याने, मांबई
8. सिव अधिकारी ि कायासन अधिकारी, सा.बाां.धिभाग, मांत्रालय
9. धनिडनस्ती (इमारती-2 कायासन).
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

