पर्यावरणपरू क इमयरतीींच्र्य चळवळीत महयरयष्ट्रयची आघयडी; सरकयरी इमयरतीींच्र्य
पर्यावरणीर् कयमगिरीच्र्य मल्
ू र्मयपनयसयठी गिहय कौन्ससलशी हयतममळवणी
- ३०० इमयरतीींचे मल्
ू र्मयपन पण
ू ,ा उवाररत ५२५ इमयरतीींचे मल्
ू र्मयपन लवकरच
- पर्यावरणपरू क इमयरतीींच्र्य मल्
ू र्मयपनयसयठी गिहय कौन्ससल दे णयर सयवाजननक बयींधकयम ववभयियच्र्य
अगधकयऱर्यींनय प्रमशक्षण
- अन्ततत्वयतील इमयरतीींचय टिकयऊपणय वयढवण्र्यसयठी गिहयच्र्य धोरणयत्मक मयिादशाक तत्तवयींचे श्री.
ननतीन िडकरी र्यींच्र्य हतते प्रकयशन

नयिपरू , १४ जून २०१९ : पर्यावरणपरू क इमयरतीींच्र्य मयनयींकनयशी ननगडित सींस्थय असलेल्र्य ग्रिहय
कौन्ससलने आज महयरयष्ट्र सरकयर, प्रयदे शशक मख्
ु र् अशिर्ींते आणण सयवाजननक बयींधकयम ववियग
र्यींच्र्यसह महयरयष्ट्रयतील पीिब्लल्र्ि
ू ी-ग्रिहय पर्यावरणपरू क इमयरती उपक्रमयच्र्य दस
ु ऱ्र्य टप्पप्पर्यसयठी सहय
सयमींजस्र् करयर केले. र्यमध्र्े ग्रिहय अन्स्तत्वयतील इमयरतीींच्र्य मयनयींकन पद्धतीच्र्य आधयरे ५२५
अन्स्तत्वयतील सरकयरी इमयरतीींचे मयनयींकन आणण सयवाजननक बयींधकयम ववियगयच्र्य अग्रधकयऱ्र्यींचे
प्रशशक्षण आणण क्षमतय ननशमाती र्यींचय समयवेश आहे . र्यपव
ू ी र्य उपक्रमयच्र्य पहहल्र्य टप्पप्पर्यत
अन्स्तत्वयतील ३०० सरकयरी इमयरतीींचे मयनयींकन पण
ू ा करण्र्यत आले होते. अन्स्तत्वयतील आणण
िववष्ट्र्यत उियरण्र्यत र्ेणयऱ्र्य सवु वधय पर्यावरणपरू क मयनकयींनस
ु यर ववकशसत करण्र्यसयठी कहटबद्ध
रयहून आपल्र्य अग्रधकयऱ्र्यींनय र्य इमयरतीच्र्य पर्यावरणीर् ननकषयींच्र्य मल्
ू र्मयपनयसयठी प्रशशक्षण
दे ण्र्यसयठी आणण ववकयसकयींनय पर्यावरणपरू क उपयर्यींच्र्य अवलींबयसयठी प्रोत्सयहन दे ण्र्यसयठी पढ
ु यकयर
घेणयरे महयरयष्ट्र हे ियरतयतील पहहले रयज्र् आहे . ग्रिहयने सयवाजननक बयींधकयम ववियगयत कक्ष दे खील
स्थयपन केलय असन
ू त्र्यमयर्ात ववियगयच्र्य अग्रधकयऱ्र्यींनय पर्यावरणपरू क इमयरतीींचे मल्
ू र्मयपक म्हणून
क्षमतय ननशमाती करण्र्यसयठी सयह्र् केले जयते. र्यमळ
ु े शहरी जयगय अग्रधकयग्रधक पर्यावरणपरू क
करण्र्यच्र्य प्रक्रक्रर्ेलय गती शमळणयर आहे .

नयिपरू र्ेथे आर्ोन्जत गिहयच्र्य १०व्र्य प्रयदे मशक पररषदे त र्य सयमींजस्र् करयरयींवर स्वयक्षऱ्र्य करण्र्यत
आल्र्य. महयरयष्ट्र सरकयरच्र्य सयवाजननक बयींधकयम ववियगयच्र्य सहकयर्याने, रतते वयहतक
ू व महयमयिा
आणण लघु व मध्र्म उद्र्ोि मींत्री श्री. ननतीन िडकरी र्यींच्र्य प्रमख
उपन्स्थतीत र्य एकहदवसीर्
ु
पररषदे चे आर्ोजन करण्र्यत आले होते. स्रोतयींचय क्रकर्यर्तशीर वयपर करून अन्स्तत्वयतील इमयरतीींचे
आर्म
ु यान

वयढयवे,

र्यसयठी अवलींबयर्च्र्य

शयश्वत

प्रकयशनही श्री. गिकरी र्यींच्र्य हस्ते करण्र्यत आले.

उपयर्यींसद
ीं ियात

धोरणयत्मक मयगादशाक

तत्तवयींचे

र्यप्रसींगी रतते वयहतक
ू व महयमयिा आणण लघु व मध्र्म उद्र्ोि मींत्री श्री. ननतीन िडकरी म्हणयले,
“ऊजेच्र्य वयपरयत आणण प्रदष
ू णकयरी वयर्च्
ूीं र्य ऊत्सजानयत इमयरतीींचय वयटय मोठय आहे . पर्यावरणपरू क
इमयरतीींमळ
ु े आर्म
ु यान, उत्पयदनक्षमतय आणण जीवनमयन उीं चयवते. त्र्यमळ
ु े हय स्तत्ु र् उपक्रम हयती
घेतल्र्यबद्दल मी ग्रिहय कौन्ससलचे अशिनींदन करतो. अग्रधक पर्यावरणपरू क िववष्ट्र् घिवण्र्यच्र्य
आपल्र्य प्रर्त्नयींनय र्यमळ
ु े नवी हदशय शमळे ल, असय मलय ववश्वयस आहे .”

पीिब्लल्र्ि
ा च
े े र्शही र्यप्रसींगी सयजरे
ू ी-ग्रिहय पर्यावरणपरू क इमयरत उपक्रमयच्र्य पहहल्र्य टप्पप्पर्यच्र्य पत
ू त
करण्र्यत आले. १६ जयनेवयरी २०१९ रोजी र्यबयबतचय करयर करण्र्यत आलय होतय, ज्र्यअींतगात ग्रिहय
ईबी (एन्झिन्स्टीं ग बबन्ल्िींग – अन्स्तत्वयतील इमयरती) मयनयींकन ननकषयच्र्य आधयरे ३०० सरकयरी
इमयरतीींचे मयनयींकन करण्र्यत र्ेणयर होते. र्य अींतगात अशलकिेच मल्
ू र्मयपन करण्र्यत आलेल्र्य नवी
टदल्लीतील महयरयष्ट्र सदनने चयर तयरयींककत मयनयींकन शमळवले आहे .

र्यप्रसींगी पयत्र प्रकल्पयींनय मयनयींकने दे ण्र्यत आली, तसेच र्य सींपण
ू ा उपक्रम कयलयवधीत लक्षणीर्
कयमग्रगरी करणयऱ्र्य सयवाजननक बयींधकयम ववियगयतील अग्रधकयऱ्र्यींचय परु स्कयर दे ऊन गौरव करण्र्यत
आलय.

र्यप्रसींगी गिहय कौन्ससलचे मख्
ु र् कयर्ाकयरी अगधकयरी श्री. सींजर् सेठ म्हणयले, “र्य उपक्रमयसयठी
महयरयष्ट्र सरकयरच्र्य सहकयर्याने कयम करण्र्यची सींधी शमळणे, हे आमचे ियझर् आहे . शहरी ियगयतील
बयींधकयम पर्यावरणयत मोठ्र्य प्रमयणयवर बदल घिवण्र्यसयठी महयरयष्ट्रयने घेतलेलय पढ
ु यकयर उत्सयहहत
करणयरय आहे . रयज्र्यच्र्य सयवाजननक बयींधकयम ववियगयने ग्रिहय कौन्ससलच्र्य सहकयर्याने सरू
ु केलेल्र्य
र्य छोट्र्यशय उपक्रमयच्र्य पहहल्र्य टप्पप्पर्यतच वयवषाक २७२१ टन इतक्र्य कयबान उत्सजानलय आळय
घयलण्र्यत र्श आले आहे . हे प्रमयण रस्त्र्यवरून ६०० वयहने हटवण्र्यइतके आहे .”

‘बयींधकयम पर्यावरणयतील आमल
ू यि बदलयसयठी ननती’ र्य सत्र
ू यवर आधयररत र्य पररषदे त अन्स्तत्वयतील
सयवाजननक इमयरतीींनी पर्यावरणपरू क उपयर्यींचय अवलींब केल्र्यस होणयऱ्र्य पररणयमयींवर िर दे ण्र्यत
आलय. र्य ववषर्यतील ववववध घटक व ियगधयरकयींनय एकत्र र्ेण्र्यची सींधी दे णे, ज्ञयन व मयहहतीचे
आदयनप्रदयन आणण सरकयर, अभ्र्यसक, नयगरी सींस्थय, स्थयपत्र्, अशिर्यींबत्रकी व बयींधकयम व्र्वस्थयपन
र्यींनय एकत्र आणण्र्यच्र्य दृष्ट्टीने र्य पररषदे चे आर्ोजन करण्र्यत आले होते.

पीिब्लल्र्ि
ू ी-ग्रिहय पर्यावरणपरू क इमयरत उपक्रमयच्र्य पहहल्र्य टप्पप्पर्यतील कयमग्रगरी दयखवणयरय तक्तय :
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गिहय कौन्ससलववषर्ी
गिहय कौन्ससल ही ‘द एनजी अँड ररसोसेस इन्सतिट्र्ि
ू ’ (टे री) आणण भयरत सरकयरच्र्य नवीन व
अपयरीं पररक ऊजया ववभयियने (एमएनआरई) स्थयपन केलेली स्वतींत्र व सेवयियवी सींस्थय आहे . टे रीने
ववकशसत केलेल्र्य ‘ग्रिहय’ र्य स्वदे शी मयनयींकन पद्धतीचय प्रचयर व अमलबजयवणीसयठी र्य सींस्थेची
स्थयपनय करण्र्यत आली असन
‘एमएनआरई’ने ियरतयतील पर्यावरणपरू क इमयरतीींसयठी रयष्ट्रीर्
ू
मयनयींकन पद्धती म्हणून नतचय स्वीकयर केलय आहे . पव
ू ना नन्श्चत ननकषयींनस
ु यर इमयरतीची कयमग्रगरी
आणण पर्यावरणयवर नतचय होणयरय पररणयम र्यचय अभ्र्यस करून त्र्यनस
ु यर एक ते पयच पर्ंत मयनयींकन
हदले जयते. भयरत सरकयरच्र्य पर्यावरण, वने आणण वयतयवरण बदल ववभयियने सींर्क्
ु त रयष्ट्रयींच्र्य

पर्यावरण बदल ववषर्क रूपरे षय पररषदे लय (र्न
ु यर्टे ि नेशसस फ्रेमवका कसव्हे सशन ऑन क्लयर्मेट चें ज
– र्ए
ू नएर्सीसीसी) वयतयवरणयतील बदलयच्र्य आव्हयनयचय मक
ु यबलय करण्र्यसयठी सयदर केलेल्र्य रयष्ट्रीर्
र्ोजनेतील ग्रिहय हय महत्तवयचय घटक आहे .
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