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पयावरण

ा ता वक  

 भारताम ये पयावरण
वक सत देशा या अगोदर
झालेल  आहे. तेथील राजा
इ.स.1730 म ये व नोई 
वतःच े ाण गमवावे लागले

थब वाच व यासाठ  य न

 भारताम ये वसाहती
र णाचा कायदा अि त वात
शेतीवर आधार त अथ 
नोकर साठ  थलांतर केलेले

1) संशोधन प दती व 

 तुत शोध नबंध 
साधना वारे संकल त केले या
केला आहे. 

2) सी.पी.भट दासोल  ाम

 इ.स.1964 साल  
थापना केल . सी.पी.भट

आंदोलनातील भाग असलेल
मोह माचा भाव होता. हमाचल
वापर क न यावर आधार त
थोड यात महा मा गांधीजींची
योजना सी.पी.भट याने अवलं बल
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पयावरण संवधनासाठी मिहलांचा लढा 
 

िनता जगताप 
अ पासाहेब जेधे कॉलेज,  

पुणे 
 

पयावरण संवधन कर यासाठ  सामािजक आंदोलनाची
अगोदर सु  झालेल  दसून येते. 260 वषापूव

राजाने चुनखडीसाठ  झाड े तोड याचा 
 समाजातील लोकांनी वरोध केला. याम ये

लागले. ाचीन काळात जंगलाचे र ण करणे, 
य न केला जात असे. 

वसाहती कालखंउा या काळात ट शांनी 1927 
अि त वात आणला होता. या काय या वये था नक

 यव थेवर प रणाम होऊन लोकांना 
केलेले दसून येते. 

 मा हतीचे संकलन 

 हा ामु याने दु यम साधनावर अवलंबून
केले या मा हतीचा उपयोग वाढवून संशोधन 

ाम वरा य संघाची थापना 

 सी.पी.भट याने दासोल  ाम वरा य 
भट यां यावर जय काश नारायण व 

असलेल  वनोबा भावे या नेतृ वाखाल  चाल व यात
हमाचल देशातील गढवाल देशातील 

आधार त छो या उ योगाची न मती कर याचा
गांधीजींची संक पना खेड े आ थक या वयंपूण

अवलं बल  होती.  
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आंदोलनाची सु वात ह  
वषापूव  राज थानम ये 
 आदेश द यानंतर 
याम ये 360 लोकांचे 
, पा याचा एक एक 

1927 म ये जंगल 
था नक आ दवासी व 
 मो या माणात 

अवलंबून आहे. दु यम 
 गुणव तेचा वचार 

 संघाची (DGSS) 
 महा मा गांधी या 
चाल व यात आले या 
 था नक जंगलाचा 

कर याचा उ ेश होता. 
वयंपूण कर याची 
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दासोल  ाम वरा य
व वध अवजारांची न मती
न मतीसाठ  अडथळा ठर यासाठ
जंगलाचा ललाव केला जात
च याभावाने बोल  लावल
कर यासाठ  बाहेर या लोकांचा
रोजगारासाठ  कोणताच फायदा

3) भौगो लक व सामािजक

 हमालयातील गढवाल
चार िज यांचा समावेश 
असून सपाट भूभाग कमी 
इतके आहे. हा देश भरपूर
जंगले आहेत. या देशात
तसेच येक कुटंुबाकड े
अस यामुळे या देशातील
असत. तसेच या देशातले
अस याचे दसून येते. कुटंुबाची
देशातील 97% म हला शेती
दसून येते. 

4) नैस गक आप तीची 

 भारताला वातं य 
नैस गक साधन संप तीचा 
भागत र ते, पुल बांध यात
होता. इ.स.1970 म ये अलकनंदा
माणात दरडी कोसळून नुकसान
ठकाणी पुर येऊन ब नाथ
दसून येते. 
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वरा य संघामाफत सु वाती या काळात शेतीसाठ
न मती कर यात आल  होती. या संघाला सरकार
ठर यासाठ  सु वात झाल  होती. कारण भारतीय
जात होता. यामुळे मो या माणात जंगल

लावल  जात होती. तसेच यं ा या सहा याने
लोकांचा वापर केला जात होता. यामुळे 
फायदा होत न हता. 

सामािजक रचना ◌ः 

गढवाल ांतातील उ तर काशी, चामोल , तेहर
 होता. या चारह  िज यात ड गराळ देश
 आहे. या िज याचे आकारमान 27,002 

भरपूर पज यमान असणारा असून या ठकाणी
देशात था नक पु षांना रोजगारां या संधी कमी

 छो या माणात शेती व जंगलावर 
देशातील पु ष मंडळी कामासाठ  मो या माणावर
देशातले पु ष मो या माणात ल करात व इतर

कुटंुबाची सव जबाबदार  येथील था नक म हलांकडे
शेती व जंगलावर आधार त उ योगाम ये 

आप तीची सु वातः 

 मळा यानंतर सीमा संर णासाठ  व 
 वापर क न वकास कर यासाठ  मो या

बांध यात आ यामुळे या देशात नैस गक असमतोल
अलकनंदा नद ला मो या माणात पुर आला
नुकसान झाले. अनेक दरडी नद  पा ात कोसळ या

ब नाथ पासून ह र वार पयत मो या माणात
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शेतीसाठ  लागणा या 
सरकार  कायदे उ योग 
भारतीय काय यानुसार 

जंगल तोड कर यासाइभ ्
सहा याने लाकुड तोड 

 था नक लोकांना 

तेहर  आ ण पओर  या 
देश मो या माणात 

27,002 चौरस कलो मटर 
ठकाणी मो या माणात 

कमी माणात आहे. 
 आधार त यवसाय 

माणावर थलांतर करत 
इतर यवसायाम ये 
म हलांकड ेआहे. या 
 सहभागी अस याचे 

 ामीण भागातील 
मो या माणात ड गराळ 
असमतोल नमाण झाला 

आला आ ण मो या 
कोसळ यामुळे अनेक 

माणात हानी झा याचे 
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5) था नक व सरकारम ये

 दासोल स ाम वरा य
परवानगी मा गतल  होती. 
करायची होती. ह  परवानगी
लोकांनी वा य वाजवून 
शांतते या मागाने वरोध 
सरकारने जानेवार  1974 
झाडांचा लला कर याची घोषणा
व दासोल  ाम वरा य
शांतते या मागाने आंदोलन

6) गौर  देवी व म हला

 गांधीवाद  नेता सी.पी
असता खाजगी ठेकेदारा या
ह  घटना एका छो या मुल ने
देवी यांना येऊन सां गतल
वरोध कर यास सु वात
लाव याचा य न केला. 
ठेकेदारा या लोकांना रा भर
दसु या दवशी ह  मा हती 

7) चपको आंदोलनाची 

 गढवाल वभागातील
पसरलेले होते. या अदंोदलाकंची
आ थक पळवणकू थांब वणे
कमी भावात क चा माल 
संधी उपल ध कमान  वेतनाची

8) चपको आंदोलनातील

 चपको आंदोलनात 
भागातून मो या माणात 
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सरकारम ये संघषाला सु वात 

वरा य संघाने वन वभागाकड े 10 ओक
. यापासून शेतीसाठ  लागणा या व वध 

परवानगी नाकार यात आल . सरकार या या 
 व घोषणांनी शांतते या मागाने वरोध
 क न श.प.को. आंदोलनाचा वजय झालेला

1974 म ये अलक नद काठावर ल रेनी गावा या
घोषणा सरकारने केल . सरकार या धोरणा वरोधात

वरा य संघातील सद य व था नक लोकांनी
आंदोलन ती  झालेले दसून येते. 

म हला मंगल दलाचा लढा 

पी.भट व था नक लोक सरकारकडे बोलणी
ठेकेदारा या लोकांनी झाडाचे ओंडके कम ये भर यास

मुल ने पा हल  आ ण तने रेनी गावा या 
सां गतल . गौर  देवी व गावातील 27 म हलांनी ठेकेदारा या
सु वात केल . ठेकेदाराने म हलाना दमदाट  

. मा  म हला ठाक रा ह या. यांनी तकार
रा भर हार क न थांबवून ठेवले. सी.पी.भट व

 मळाल . 

आंदोलनाची सरकारकडे मागणी 

वभागातील हे आंदोलन पाच वषात संपूण हमाचल
अदंोदलाकंची मुख मागणी होती ती हणजे पयावरणचे
थांब वणे होय. पयावरणाचा असमतोल न होता था नक

 मळवणे तसेच भूमीह न लोकांना जंगलाम ये
वेतनाची हमी दे यात यावी ह  मुख झाल  

आंदोलनातील म हलांचा  पुढाकार व सामािजक सम या

 मो या माणात म हलांचा समावेश होता
 खाजगी ठेकेदाराला व खाजगी कंप यांना 
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ओक झाड े तोड याची 
 अवजाराचंी न मती 
 धोरणाला संघा या 

वरोध केला. थोड यात 
झालेला दसून येतो. 

गावा या काठावर ल 2500 
धोरणा वरोधात सी.पी.भट 
लोकांनी वरोध केला व 

बोलणी कर यासाठ  गेले 
भर यास सु वात केल  

 म हला मुख गौर  
ठेकेदारा या लोकांना 
 क न हुसकावून 
तकार के यामुळे 

व इतर आंदोलकांना 

हमाचल देशाम ये 
पयावरणचे र ण व 
था नक उ योगांना 

जंगलाम ये रोजगाराची 
 होती. 

सम या 

होता. जे हा ामीण 
 वरोध अ धक ती  
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व पात झाला. कुटंुबातील
ते हा ठेकेदाराने पु षांना 
यामुळे चपको आंदोलनामुळे
येते. म हला आंदोलनाम ये
माणात होता. इ.स.1980 

आर ीत केला होता. चपको
घाल यात आल  होती. गांधीवाद
मोचा काढला होता. या मोचा वारे

अनुमान  

 चपको आंदोलनामुळे
झाल . तसेच गाई-गुरे चर यासाठ
संवधनासाठ  कमान र कमेची
खाजगी ठेकेदाराला आळा 
चपको आंदोलन हे शांतते या
नेतृ व केले. तसेच पु षां या
ठेव याचे वै श ठ या 
संक पनेनुसार खेडी वयंपुण
आंदोलनातील कायक यानी
लोकांम ये मो या माणात
आंदोलनाची ेरणा घेऊन 
सु वात झाल . चपको शांतते या
जगासाठ  आदश ठरले. 
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कुटंुबातील म हला व पु ष संघाबरोबर या ल यात 
 आंदोलनातून बाहेर काढ यासाठ  दा चे

आंदोलनामुळे सामािजक सम या नमाण झालेल  
आंदोलनाम ये गौर  देवी, सुधादेवी व इतर म हलांचा

.1980 म ये पंत धान इं दरा गांधी यानंी हा
चपको आंदोलनाने हमालयाची देशात वृ तोड
गांधीवाद  नेता सुंदरलाल बहुगूणा यांनी 5000 
मोचा वारे जनजागतृी कर याचा मुख उ ेश

आंदोलनामुळे था नक लोकांना जंगलाम ये रोजगाराची
चर यासाठ  ह काची ज मन उपल ध झाल  

र कमेची अट घाल यात आल  होती. थोड यात
 बसला आ ण कृती अथ यव था न ट हो यापासून

शांतते या मागाने लढले गेले व अ श त म हलांनी
पु षां या यवसायाचा न नमाण होऊन म हलांनी

 आंदोलनाम ये दसून येते. महा मा 
वयंपुण कर याचे ल  पूण झा याचे दसून

कायक यानी सामािजक व आ थक ांती घडवून
माणात रोजगार न मती केल . पयावरण संवधनासाठ

 राज थान, बहार, कनाटक, गोवा या ठकाणी
शांतते या मागाने पयावरण संवधनासाठ

Anum Mishra and Satyendra Tripathi (1978), Chipko Movement : 

Uttarakhand Woman’s bid to Save Forest Wealth, Pub. by People’s Action.

Shobhita Jain (1984), Women and people’s Ecological Movement : A Case 

Study of Women’s Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh, Economic 

and Political Weekly, Vol. XIX, No. 41, Oct. 13, 1984, PP.1788
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 सामील झाले होते. 
दा चे यसन लावले. 

 आप याला दसून 
म हलांचा सहभाग मो या 

हा देश जंगलासाठ  
वृ तोड कर यास बंद  
5000 कलो मटरचा 

उ ेश होता. 

रोजगाराची संधी ा त 
 होती. तसेच जंगल 

थोड यात या आंदोलनामुळे 
हो यापासून वाचल . 

म हलांनी या ल याचे 
म हलांनी हा लढा सु  
 गांधी या आदश 
दसून येते. चपको 

घडवून आणून था नक 
संवधनासाठ  चपको 
ठकाणी आंदोलनाची 

संवधनासाठ  प हले आंदोलन 

Anum Mishra and Satyendra Tripathi (1978), Chipko Movement : 

rest Wealth, Pub. by People’s Action. 
Shobhita Jain (1984), Women and people’s Ecological Movement : A Case 

Study of Women’s Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh, Economic 

and Political Weekly, Vol. XIX, No. 41, Oct. 13, 1984, PP.1788-1796. 


