
दत्तक घेऊया नदीककनारा योजना



जीवितनदी – लिव्हिंग रर्हर फाउिं डशेन बद्दि थोडक्यात
पुण्याच्या मुळा-मुठा नदयाांना परत एकदा जीवित करायचां ह्या तळमळीने काही समविचारी व्यक्तत एकत्र येऊन २०१४ साली
‘जीवितनदी’ ची सुरुिात झाली. पुढे २०१६ साली ‘जीवितनदी’ चे रुपाांतर ‘Jeevitnadi - Living River Foundation’ या Non-profit
Section-8 Company मधे झालां.

नदी आपली आहे आणि ततच्या सुधारिेची ि सांिधधनाची जिाबदारी नागररकाांची देखील आहे. या विचारसरिीला धरून ‘जीवितनदी’ चे 
ध्येय माांडले गेले - जनसहभागातून नदी पुनरुज्जीिन !.
या विचारसरिीने अजून १८ सांस्था एकत्र आल्या आणि तयाांची जोड आता या कायाधत झाली आहे. 

पुण्यातील सामान्य नागररकाांच्या नदी कड ेबघण्याच्या दृष्टीकोनात लक्षिीय बदल घडिण्यात आणि ततच्याशी तुटलेली नाळ परत 
जोडण्यात जीवितनदी गेली तीन-चार िर्ध यशस्िी ररतया कायधरत आहे.

काही उपक्रम-
• मुठाई नदी फेरी
• विर्द्रव्य-रहहत जीिनशैली सत्र
• मुठाई नदी महोतसि
•“एका नदीची गोष्ट” – चचत्र रूपी प्रदशधन
• दत्तक घेऊया नदी ककनारा योजना
• पािथळ के्षत्र विकास, तनमाधल्य व्यिस्थापन
• गोष्टी ऐकूया नदीकाठी

सांकेत स्थल - http://www.jeevitnadi.org/

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409
http://www.jeevitnadi.org/


दत्तक घेऊया नदीककनारा योजना



जगभरातीि उदाहरणिं बघू जाता असिं ददसून येतिं,

की

“जनसहभागालशिाय नदीचे पुनरुज्जीिन शक्य होत नाही”



सिवसाधारणपणे असा एक समज आहे,

की

“शहरात राहणार यािंना आपल्या नदी विषयी कोणतीही आत्मीयता नसते”



एक प्रयोग
िोकािंना ‘नदी बद्दि तुम्हािा काय िाटतिं ?’ असिं विचारििं 

असता...

आश्चयव म्हणजे -
• आमच्याशी सिंिाद साधायिा दहा पैकी चक्क नऊ जणिं थािंबिी!
• सिव ियोगटातल्या िोकािंना नदी विषयी काहीतरी सािंगायचिं होतिं!



शहरात राहणार यािंना
• आपल्या नदी विषयी अनास्था नसते
• त्यािंना “काहीतरी” करायची इच्छा असते

पण
• काय करायचिं, कसिं करायचिं आणण कुठे सुरुिात करायची 

हे मादहती नसतिं
• लशिाय एकट्याने करणिं सहसा न पेििणारिं ि भीततदायक 

िाटतिं!

असिं िक्षात आिे की...



ही योजना आम्ही सुरु केिी...

की ज्यामुळे समाजातीि असे चािंगिे उद्देश बाळगणार यािंना एकत्र आणनू,

पयाविरणशास्त्राची भक्कम जोड देऊन,
त्यािंना आपल्या नदीच्या साथव सिंिधवनासाठी कृतीशीि करता येईि.

दत्तक घेऊया नदीककनारा



या योजनेअिंतगवत 
पुण्यातीि काही चाि ूप्रकल्प

मुठा नदीिर - विठ्ठििाडी,
एस. एम. जोशी पूि,
ओिंकारेश्िर मिंददर येथे

----- ----- -----
मुळा नदीिर - औिंध येथे

----- ----- -----
मुळा ि राम नदी सिंगमािर - औिंध येथे



विठ्ठििाडी - पदहिा प्रकल्प

मुठा नदी

मे २०१७ पासून

दर रवििारी
सकाळी ७ ते ८.३०



औिंध प्रकल्प

मुळा नदी

जिैु २०१७ पासून

दर शतनिारी
सकाळी ७.३० ते ८.३०



औिंध प्रकल्प

मुळा ि राम नदी सिंगम

ऑगस्ट २०१७ पासून

दर रवििारी
सकाळी ७ ते ८.३०



एस. एम. जोशी पूि प्रकल्प

मुठा नदी

जनू २०१८ पासून

दर शतनिारी
सकाळी ७ ते ८.३०



ओिंकारेश्िर मिंददर प्रकल्प
मुठा नदी

जिैू २०१८ पासून

दर शतनिारी
सकाळी ७.४५ ते ९
अदहल्यादेिी प्रशािा

कै. सौ. सुिंदरबाई राठी प्रशािा



लशिाजी पूि प्रकल्प

मुठा नदी

ििकरच शुभारिंभ



विठ्ठििाडी प्रकल्प

• तीन सभासदािंपासनू सरुुिात

• दर आठिड्यािा सभासदािंमधे िाढ

• सिावत िहान सभासद – ७ िषव ि
सिावत ज्येष्ठ सभासद – ७७ िषव



शहरी भागातीि नदीिरचे विविध भारआ्हानिं
घनकचरा रूढी-परिंपरा नदीत सोडिेिी

रसायनिं ि मैिा

धालमवक मेळािे अततक्रमण मूती विसजवन



आपल्या कामाचे स्िरूप स्िच्छता : घनकचरा
ककनार यािरचा,
नदी पात्रातिा,
पूरामुळे आिेिा,

प्रिाहाबरोबर िरून िाहत आिेिा 
कचरा गोळा केिा जातो



आपल्या कामाचे स्िरूप
स्िच्छता : घनकचरा

• कचर याचे िगीकरण ि नोंद केिी जाते
• पुनश्चक्रण न होणारा कचरा नगरपालिकेच्या घनकचरा  

्िस्थापनेिा ददिा जातो
• काचेच्या सुवस्थतीत असिेल्या बाटल्या भिंगार 

्यापार यािंकड ेपोचिल्या जातात 



घनकचरा प्रश्नाच्या मुळापयतं पोचणे 
प्िॅवस्टक कचर याचा स्त्रोत वजथे आहे ततथेच तो गोळा करुन 

पुनश्चक्रण कक्रये साठी पाठिणे
• ५ शाळा

• ५ गहृप्रकल्प

• स्थातनक नगरसेिकािंशी सिंिाद

• नगरपालिकेच्या क्षेत्र कमवचार यािंशी सिंिाद

• प्रभावित/सिंबिंधधत सिव घटकािंसह मीदटिंग

आपल्या कामाचे स्िरूप



जैि विविधतेची नोंद

आपल्या कामाचे स्िरूप



विविध अधधिासािंची नोंदआपल्या कामाचे स्िरूप



विरघळिेल्या प्राणिायू मात्रचेी (DO ची) तनयलमत नोंद. 
शुद्ध पाण्यातीि DO ची मात्रा = ८ पीपीएम. म्हणजे… ८ = ∞

सध्य पररवस्थती...

जनू िऑक्टोबर ते मे
DO = ०-२ पीपीएम

जिु ै२०१७
DO = २ पीपीएम

ऑगस्ट २०१७
DO = ७ पीपीएम

आपल्या कामाचे स्िरूप



गोष्टी ऐकूया नदीकाठी



गोष्टी ऐकूया नदीकाठी 
"By re-storyng the river, by bringing it to life in our hearts and minds, 

we can begin to work towards its physical restoration."
- The return of the river

गोष्टी ऐकूया नदीकाठी
मुििं तसेच पािक यािंना नदी जिळ आणणे

सह



मुठेच्या काठी

गोष्टी ऐकूया नदीकाठी 



मुळा-मुठेच्या काठी

गोष्टी ऐकूया नदीकाठी 



पिनेच्या काठी

गोष्टी ऐकूया नदीकाठी 



मुळा-राम नदीिंच्या सिंगमािर

गोष्टी ऐकूया नदीकाठी 



कीतवन
• तनमावल्य नदीत सोडण्याऐिजी 
त्याचा उपयोग खत बनिायिा 
कसा करता येईि, 

• नदीच ेमहत्ि, 
• ततच ेप्रदषूण ि 
इतर अनेक समस्या,

• ततचिं जतन करणिं ही आपिी
जिाबदारी आहे...

अशा सिव बाबीिंचा सिंदेश देणारिं 
पारिंपाररक ककतवन नदीकाठच्या 
विठ्ठि मिंददरात आयोवजत 
करण्यात आििं होतिं.



तनमावल्य ्यिस्थापन



नदीिरचा भार कमी करणिं

तनमावल्य ्यिस्थापन

ड्रम मधे तनमावल्य
म्हणजेच

नदीत तेिढ्याने कमी तनमावल्य
म्हणजेच

पयावयाने विरघळिेल्या प्राणिायूच्या
मात्रते िदृ्धी



आमच्या िाटेिा आिेििं िैफल्य

दर आठिड्यािा न्याने टाकिेिा घनकचरा
ि िगीकरण न केिेििं तनमावल्य



पररवस्थतीत अखेर बदिाि (साधारण ८ मदहन्यानिंतर)

• स्िच्छ नदीककनारा बतघतल्यािर 
अखेर िोक कचरा टाकेनासे झािे

• मनपा कमवचारी / प्रशासनाकडून 
सहकायव िाढििं 

• ड्रम मधििं तनमावल्य जिळ 
जिळ १००% िगीकरण 
करून टाकिेििं असतिं

• आता िोक आिजूवन थािंबून 
आम्हािा सुिंदर मठेुच्या
आठिणी सािंगतात



पाणथळ क्षेत्र विकसन



पािथळ क्षेत्र विकसन

नदी पात्रात बदल केल्यामुळे 
हठकहठकािी क्स्थर पाण्याची 
छोटी डबकी तनमाधि होऊन, 
पररसर दलदलीचा झाला आहे.

नदीला जाऊन ममळिार् या 
झर् याांचां ि ओढयाांचां रुपाांतर 
अशा डबतयाांमधे झालां आहे.

सह



आखणी ६ रवििारािंची

• डबकी एकमेकािंना जोडणे
• एका डबक्यातीि पाणी

दसुर या डबक्यात िाहू देणे
• योग्य रोपिं िािणे

पािथळ क्षेत्र विकसन



नदीत स्िच्छ पाणी 
जाऊन लमळायिा

िागििं

पािथळ क्षेत्र विकसन



डबकी जोडण्याच्या प्रायोधगक प्रकल्पात 
यश लमळाल्या मुळे, 

पररसरातीि इतर दिदिीच्या भागात
देणखि ही पद्धत राबिण्यात येईि

या प्रकल्पाची पुवस्तका डाउनिोड करण्यासाठी -
http://www.jeevitnadi.org/wp-content/uploads/2018/09/Wetland-Development-Project-Vitthalwadi-Booklet.pdf

पािथळ क्षेत्र विकसन

http://www.jeevitnadi.org/wp-content/uploads/2018/09/Wetland-Development-Project-Vitthalwadi-Booklet.pdf


जिपणीचिं किं पोवस्टिंग
नदीतून जिपणी काढिी जाते

िाळिेिा पािा-पाचोळा आणण
जिपणी असे एका आड एक थर 
रचिे जातात

किं पोवस्टिंगची प्रकक्रया ििकर 
होण्यासाठी त्यात विरजण (कल्चर) 
िापरििं जातिं

सह



माझी नदी, माझी जिाबदारी



माझी नदी, माझी जिाबदारी



माझी नदी, माझी जिाबदारी



तनसगवसेिक

आमचे सहयोगी

बहुमूल्य सहकायध



“पथृ्िी आपल्यािा पूिवजािंकडून िारसा हक्काने लमळत नाही
तर

आपण ती भािी वपढीकडून उसनी घेत असतो”

भािी वपढीिा त्यािंच्या हक्काची

जीवितनदी आणण
एक शुद्ध, तनरामय आसमिंत

देऊया



www.jeevitnadi.org

jeevitnadi@gmail.com

https://www.facebook.com/jeevitnadi/

https://www.youtube.com/user/JeevitNadiAbhiyan

सिंपकावसाठी

http://www.jeevitnadi.org/
mailto:jeevitnadi@gmail.com
https://www.facebook.com/jeevitnadi/
https://www.youtube.com/user/JeevitNadiAbhiyan

