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मीन �ब��डंग 

डॉ. सु. �व. रानडे 

मीन �ब��डंगची आवँयकता 

वाढ�या औ�ौगीकरणामुळे मो�या शहरातील लोकसं�या झपा�याने वाढत आहे. या लोकसं�येचा ताण 

शहरातील िनवास$यवःथा, रःते, पाणीपुरवठा, वीज यासार�या पायाभूत सु+वधांना सहन करणे अश.य झाले 

आहे. 
 

शहरातील बहतेक सव0ु  मोक1या जागा, ब3डांगणे, बागा व जु5या इमारती यां7याजागी न$या टोलेजंग इमारती 

उ:या रहात आहेत. एका जु5या एक मजली इमारती7या जागी बहमजलीु  इमारत झाली तेथे राहणाया लोकांची 

सं�या <क�येक पट=नी वाढते. साह>जकच �यांची पा?याची गरज �याचूमाणात वाढते. माऽ पाणीपुरव�याचा 

नळ मोठा करता येत नाह=. कारण तो शहरा7या पाणीपुरवठा $यवःथेतील एक छोटा भाग असतो. �यामुळे 

मो�या $यासाचा नळ बस+वला तर= पाणीपुरवठा वाढ शकत नाह=ू . जी गोC पा?याची तीच सांडपाणी वाहन ू
नेणाD या गटारांची वा नळांची. पाणी पुरव�यासाठE बोअर वेल, टाक3 व पंपाची $यवःथा करता येते माऽ तयार 

होणारे सांडपाणी शहरा7या मलजल $यवःथेत सोडणे बहधा श.य होत नाह=ु . कचरा संकलनाचीह= वेगळ= 

$यवःथा करावी लागते. न$या इमारतीं7या <कंमती अिधक असFयाने �यात राहणाया लोकांचे जीवनमानह= 

उ7च असते. �यां7याकडे ःकूटर व मोटार वाहने असतात. �यासाठE वाहनतळाची $यवःथा करावी लागते. 

रः�यावर=ल वाहतुकह= वाढते. रःता अिधक Gंद व जाःत <टकावू करावा लागतो. अिधक +वजेची गरज 

भाग+व?यासाठE उ7च दाबा7या तारा व शॅ5ःफ़ाम0र बसवावे लागतात. 
 

एका इमारती7या बाबतीत असे होत असेल तर शहरात <ठक<ठकाणी अनेक इमारतींचे असे Gपांतर झाFयास 

शहराची सव0 सु+वधा यंऽाणाच कोलमडून पडते. यािशवाय अनेक जु5या इमारती पाड?याचे वा नवीन बांध?याचे 

काम चालू असFयाने शकांची वाहतूक, जुने नवे बांधकाम सा<ह�य व कामगारवःती यांचाह= ताण शहर 

$यवःथेवर पडतो. शहरातील लोकसं�या वाढते तशी जीवनावँयक वःतूची गरजह= वाढते. ती पुर+व?यासाठE 

मोठE दकानेु , मॉल यांचीह= �यात भर पडते. करमणूक व इतर सुखसोयीह= आहे �या जागेत िनमा0ण केFया 

जातात. पOरणामी शहराचे मुळचे Pप नC होऊन �याला कांब3ट7या जंगलाचे Pप येते. 
 

+ब>Fडंग $यवसायात वाढ झाली असली तर= बांधकाम $यावसाियक इमारती7या <दखाऊपणास जाःत मह�व 

देताना <दसतात. �यामुळे गरज नसताना <कंवा इमारतीतील पया0वरणावर ूितकूल पOरणाम होईल अशा रचना 

करताना आढळतात. यामुळे एअर कं<डशनर, ू काशासाठE जाःत ऊजा0 लागणारे <दवे, घातक वायू उ�प5न 

करणाD या अतंग0त सजावट=7या वःतू यांचा वापर केलेला आढळतो. �यामुळे इमारतीतील पया0वरण द+षत होते ू
ऊजUसाठE7या खचा0त वाढ होते व शहरा7या सेवासु+वधांवरह= अितOरV ताण पडतो. यासाठE पया0वरणपरूक 
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इमारत Wहणजेच मीन +ब>Fडंग बांध?या+वषयी लोकिशYण व जागतृी अिभयान आवँयक आहे. 
 

मीन �ब��डंग संक�पना 

• सौरऊजUचा उंणता व ूकाश िमळ+व?यासाठE वापर, 

• नैसिग0क वायुवीजन  

• िनिम0तीसाठE कमी ऊजा0 लागणाD या तसेच पया0वरणास पूरक ठरणाD या वःतंूचा बांधकामात वापर 

• पा?या7या व ऊजU7या वापरात काटकसर  

• घरातील हवेचा दजा0 यो]य राखणे  

• पज05य जलसंधारण 

• सांडपा?याचे शु^=करण व पुनवा0पर, घन कचD यापासून खत वा बायोगॅस 

 

मीन +ब>Fडंग7या कFपनेला अिधक चालना िमळावी यासाठE अमेOरकन मीन +ब>Fडंग क_िसलने इमारतीचा 

पया0वरण+वषयक दजा0 िन>`त कर?यासाठE Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) गुणांकन 

प^त तयार केली आहे. 

लीड गुणांकन प�त• २६-३२ गुण लीड ूमा>णत +ब>Fडंग 

• ३३- ३८ गुण िसF$हर दजा0ची +ब>Fडंग 

• ३९- ५१ गुण गोFड दजा0ची +ब>Fडंग 

• ५५-६९ गुण hलॅ<टनम दजा0ची +ब>Fडंग 

 

सूय�ू काश 

भारत उiर गोलाधा0त असFयाने सूया0चा माग0 द>Yणेकडे झुकलेला असतो. Wहणजेच मjया5ह= ःथानीय 

अYांशाएवढा सूय0 द>Yणेकडे कललेला असतो. साह>जकच सूय0शV3वर पाणी गरम करणार= यंऽणेचे तkड 

द>Yणेकडे असते. माऽ द>Yणेकडे >खडक3 असFयास जाःत उंणता घरात येते. यासाठE द>Yण बाजूस >खडक3 

न ठेवता ती उiरेस ठेवणे यो]य असते. वषा0त सूया0चा माग0 बदलत असFयामुळे <दवसभरात जाःतीत जाःत 

ऊजा0 िमळ+व?यासाठE सौरऊजा0 साधनांची <दशा बदलावी लागते. 
 

सौरचलू व सौरशV3वर पाणी ताप+व?याची यंऽणा आता सवाl7या पOरचया7या झाFया आहेत तर= �यांचा वापर 

अजून फार कमी आहे. मोठE हॉटेFस, होःटेFस, दवाखाने व अपाट0मn�स यां7यासाठE पॅराबोिलक सोलर कुकर वा 

आंतरगोलीय संमाहकांचा वापर करता येतो. 
 

सोलरपॅनेल वापPन सौरशV3चे +वजेत Gपांतर करता येते. ःटोअरेज बॅटर=त ह= वीज साठवून राऽी ूकाशासाठE 

वा पं�यांसाठE या ऊजUचा उपयोग करता येतो. पवनच.क3 व सौरऊजा0 यांचा एक+ऽत उपयोग केFयास 

इमारतीमधील +वजेची गरज भागवून अितOरV वीज िमडला पुरवता येणे श.य आहे.  
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घरात सूय0ू काशाचा जाःतीतजाःत वापर हो?यासाठE oपरामjये काचेची कौले, दधुी hलॅःट=कचे पऽे, आरसे, िभंगे 

यासारखी +व+वध ूकाश उपकरणे वापPन घरात कोठेह= नैसिग0क सूय0ू काश पोहोच+वणे आता श.य झाले आहे. 

असा सूय0ू काश कमी तपमानाचा व अिधक आFहाददायक असतोच पण मु�य Wहणजे यामुळे +वजे7या खचा0त 

खपूच बचत होते. मो�या $यावसाियक ऑ<फसेसमjये असा कमी तपमानाचा सूय0ू काश +वजे7या <द$यांऐवजी 

वापरFयास शीतकरणाची गरज कमी होऊन खचा0त बचत होते.  
 

सूया�!या उंणतेपासून घराचे संर%ण 

सूय0ू काशात असणाD या घराचा पrृभाग आवँयकतेनुसार उघडता व झाकता ये?याची सोय केलेली असते. पूवs 

घरां7या िभंती जाड असत व �यामुळे आपोआपच उंणता राख?यास मदत होत असे. बाहेर7या >खड.या व 

दारे यातून सूय0ू काश सरळ आत येतो व आतील उंणता वाढते.  
 

>खडक3 छतालगत उंचावर असFयास असा पOरणाम अिधकच जाणवतो. यासाठE >खड.या खाल7या बाजूस 

ठेवून �यावर पूण0 सावली पडेल अशा र=तीने >खड.या व दारांवर=ल कनातीची Pंद= ठरवावी लागते. तसेच 

घरा7या आत येणारा सूय0ू काश सरळ न येता परावित0त होऊन तो छताकडे जाईल व तेथनू सव0ऽ पसरेल अशी 

योजना करता येते. 
 

छतावर <कंवा ग7चीत पाणी साठ+व?याची सोय केलेली असते. यामुळे घर <दवसा थडं तर राऽी गरम राहते. 

बाहेर7या बाजूस सावली देणार= झाडे असणे फायदेशीर असते. पडदे, $हरांडा, उतरते छhपर यांचीह= सूय0ू काश 

रोख?याचे उपाय नैसिग0क वायुवीजनाचा दहेर= फायदा होतोु . �यामुळे गारवा येतो व घरातील बांधकाम घटकह= 

थडं होतात. 
 

घराच ेसूया07या उंणतेपासून संरYण करणे व �याचवेळ= घरातील ूकाशाची गरज भाग+व?यासाठE 

सूय0ू काशाचा जाःतीतजाःत उपयोग करणे हे उt=C ठेऊन घराचे <डझाईन करावे लागते. 
 

नैसिग�क वायुवीजन  

सूया07या उंणतेने हवा गरम होऊन वर जाते या त�वाचा वापर कPन घराचे <डझाईन केले क3 नैसिग0क 

वायूवीजन होऊन आतील तापमान थडं व सुखकर राहते. घरातFया फरशीखाली पाणी साठ+व?याची सोय 

केFयास �याचीह= तापमान थडं ठेव?यास मदत होते. 

इमारती7या बाहेर=ल बाजू7या िभंती आ>ण छhपर वा ःलॅब सूया07या उंणतेने तापतात व �याचा पOरणाम 

इमारती7या आतFया तापमानावर होतो. �यामुळे बाहेर=ल बाजूस पडवी वा $हरांडा ठेवFयास िभंतीवर ऊन पडत 

नाह=. पडदे, उंणतारोधक काचा यांचा उपयोग कPनह= आत येणार= उंणता थोप+वता येते. ःलॅब व बाहेर=ल 

िभंतीना ूकाश परावत0क पांढरा रंग <दFयास उंणता शोषली न जाता ६० ते ७० ट.के उंणतेचे परावत0न 

होऊन ती परत वातावरणात सोडली जाते व �यामुळे आतले तापमान थडं राह?यास मदत होते. अशी उपाय 
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योजना केFयास घरातील तापमान २ ते ३ <डमींनी कमी होऊ शकते. घरातील शीतका7या शीतकरण िवाचे 

बांपीभवन कर?यासाठE सूय0ू काशाचा वापर केFयास शीतका7या वीज वापरात बचत होते. १० चौरस मीटर 

जागेवर=ल सूय0ू काशाचा उपयोग केFयास ८ तासात ०.५ ते १.२ टन हवेचे शीतकरण साधता येते. 

पया�वरण पूरक वःतू 

इमारतीसाठE िनिम0तीसाठE कमी ऊजा0 लागणाD या व पया0वरणपूरक वःतंूचा वापर करावा. बांब,ू xयूट व कापड 

यापासून बन+वलेFया वःतू, उसा7या बगॅसपासून तयार केलेले तVे, उ5हात वाळ+वलेFया +वटा, ू ीकाःट िसमnट 

कांब3ट yलॉक, तुळया, ःलॅब,स>7छि वा पोकळ कांब3टचे yलॉक, िसमnटचा रंग, मातीची कौले, zलाय अशँ7या 

+वटा असे अनेक पया0य यासाठE उपलyध आहेत.  
 

हवा ूदषण टाळ?यासाठE बांपशील सnू ि=य पदाथ0($ह=ओसी) नसणारे रंग वापरा. पा?याची ओल व गळतीमुळे 

बुरशी व >जवाणंूची वाढ होते यासाठE यो]य जलावरोधक वापरावेत. zलाय अशँ, टाइFसचे तुकडे व पुनवा0पर 

करतायेणाD या वःतंूचा बांधकामात वापर करावा.  
 

पज�*यजल संकलन ( रेन वाटर हाव.ःट/ंग)पा?या7या सव0 उपलyध ॐोतांमjये पावसाचे पाणी सवा0त शु^ असते 

व मोफत िमळू शकते. माऽ ते साठ+व?यासाठE $यवःथा करावी लागते. ढगातून पाणी खाली पडताना हवेतील 

धळू व काब0न डॉय ऑ.साईड वायू या खेर=ज या पा?यात कोणतेह= +विा$य Yार वा गढळपणा नसतोू . 

घरा7या छपरावर वा ग7चीत पडणारे पाणी एकऽ कर?यासाठE प5हाळ= व उभे नळ लावून हे पाणी एकऽ 

करता येते. प<हFया पावसाबरोबर येणारे छपरावर=ल पालापाचोळा व कचरा असलेले पाणी तसेच वाहनू  जाईल 

अशी $यवःथा व नंतर येणारे चांगले पाणी +विशC गाळणीतून ःव7छ होऊन पा?या7या टाक3त जमा होईल 

अशी $यवःथा करावी लागते. असे साठ+वलेले पाणी +प?यासाठE वापरता येते. घरा7या आवारात, बागेत वा 

रः�यावर पडणारे पाणी गाळन बोअरवेलमjये सोडले तर भूजल पुनभ0रण करता येतेू . यासाठE बोअरवेल7या 

सभोवती वाळ व खड=चे थर असणारा <फFटर तयार करावाू . 

पा1याची बचत  

घरात वापरावया7या पा?यात बचत केली क3 पा?याची बचत होतेच िशवाय व घरातील सांडपाणी कमी तयार 

होते. यासाठE �युएल zलश तसेच पा?याचा ूवाह आपोआप बंद हॊणारे वॉशबेिसन व पॅर=चे अ>जबात पाणी न 

लागणाD या (वाटरलेस) युOरनल वापरFयास अशी बचत करता येते.  
 

सांडपाणी शु�/करण व पुनवा�पर 
 

सांडपाणी शु^=करणासाठE वाळचा थर असणार= टाक3 बांधली व �यात पानवनःपती लावFयाू  तर सांडपा?यातील 

सव0 द+षत ि$यांवर ू<बया होऊन सांडपाणी शु^ू  होते व ते बागेसाठE वापरता येते. यामुळे सांडपाणी िनचरा 

कर?याची समःया रहात नाह=.  
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2लॅ4टनम दजा�ची इमारत 

भारतातील प<हली hलॅ<टनम दजा0ची इमारत हैदराबाद येथील सोहराबजी गोदरेज मीन +ब>झनेस सnटर ह= आहे. 

२००० चौ. फूट Yेऽ असणाD या या इमारतीतील ९० �.के Yेऽातील खोFयात सूय0ू काश िमळ?याची व बाहेरचा 

िनसग0 पाह?याची सोय आहे. द>Yणेकडे सोलर पॅनेल वापPन सौरऊजUपासून वीज िमळवून इमारतीतील ८८ 

ट.के +वजेची गरज भागव?यात आली आहे. सांडपाणी ू<बयेसाठE पाणवनःपतीचा उपयोग कPन शु^ केलेFया 

पा?याचा पुनवा0पर केला आहे. यामुळे पा?या7या वापरात ३५ ट.के घट झाली आहे. वाया गेलेFया फूट.या 

काचा, टाईलचे व कौलांचे तुकडे, पुनवा0परातील कागद व साखर कारखा5यातील बगॅस यांचा वापर बांधकाम 

सा<ह�यात केला असून ९६ ट.के बांधकाम सा<ह�य पुनवा0परयो]य आहे. वर7या भागातील थडं हवा आत 

घे?यासाठE +वंड टॉवर व पावसा7या पा?याचे संकलन कर?यासाठE ८ लाख िलटर Yमतेचे तळे यांची योजना 

केली आहे. 
 
 

आता भारतात अनेक <ठकाणी मीन +ब>Fडंग बांध?यात आFया असून भारतीय पOर>ःथतीस अनुकूल असे दजा0 

ठर+व?यासाठE िनकष तयार कर?यात आले आहेत. भ+वंयकाळात सव0 इमारती मीन िनकषांना उतरतील असे 

िनबlध घाल?याचा शासन +वचार कर=त आहे. यासाठE बांधकाम $यावसाियकांनी या तंऽ�ानाचा अ:यास कPन 

इमारती बांधणे आवँयक आहे.  

या+वषयी लोकजागतृी व ूिशYण दे?या7या उtेशाने �ानद=प एxयुकेशन अडँ Oरसच0 फ_डेशनने गेFया चार 

वषाl7या काळात अनेक काय0सऽे घेतली असून www.envis.org व www.green-tech.biz ह= संकेतःथळे व मीन 

टॆक नावाचा एक याह मुप चालू केला आहेू . �यावर त�ांचे लेख तसेच मीन +ब>Fडंग+वषयी सव0 मह�वाची 

मा<हती दे?यात आली आहे �याचा सव0 बांधकाम $यावसाियकांनी फायदा �यावा अशी अपेYा आहे. 
  


