Times Classified Initiative
in association with

मुंबई, ११ जानेवारी २०१३

घ

र हणजे केवळ िवटामातीचं बांधकाम
नसतं तर ते यात राहणा या लोकां या
व नाचंही बांधकाम असतं. यात यांनी
आप या इ छाआकां्ा ओतले या असतात. अशा
घरात राहताना यांना सुखसमृी लाभणार नसेल
तर अशा घरावर केलेला सारा खच् अनाठायीच
ठरतो. पण हेच घर घरात या लोकां या आरो याचा
िवचार कून बांधलं तर याचा िनि तच चांगला
फायदा होतो. घरा या या संक पनेला ‘आरो यदायी
घर’ िकंवा ‘नैसिग्क घर’ हणतात.
पूव घर घेताना केवळ राह याची गरज
भागव याचाच िवचार केला जाई. पण आता या
मानिसकतेत बराच बदल झाला आहे. राह यासोबतच
आरो यदायी व याहीपे्ा मह वाचं हणजे सुर्ेला
मह व येऊ लागलं आहे.

स या जमाना हा ‘ ीन’ अथा्त पया्वरणानुकूल
घरांचा आहे. यामुळे बांधकाम यावसाियक आप या
ाहकांना अशा इको- ेंडली घरांचे पया्य देत आहेत
यात आरो याला घातक असणा या िवषारी घटकांचा
कमीतकमी वापर केला जातो. घरा या बांधकामात,
रेखाटनात इतकंच न हे तर अंतग्त सजावटीतही
अशा आरो यदायी व पया्वरणानुकूल घटकांचा
िवचार व वापर केला जातो जे वषा्नुवष ऊन, वारा
आिण पावसाशी लढा देत िटकून राहतील.
इमारतीची संरचना, बांधणी आिण देखभालीत

अिधकािधक नैसिग्क ोतांचा वापर केला तर
िवजेचा वापर कमी होईल तसंच पाणीटचाईचा नही
आपण बराचसा माग लावू शकू.
संरचना : घरा या बांदाकामात जेवढे नैसिग्क
आिण भेसळमु त घटक अिधक तेवढी बांधकामाची
उपयु तता, िटकावूपणा आिण मजबूती अिधक.

आरो यदायी घरांसाठी अनेक बाबी मह वा या
असतात. यात बांधकाम सािह याचा यो य व वेळेत
होणारा पुरवठा, बांधकामाची जागा चांगली असणं,
यो य हवामान याची काळजी घेणंही गरजेचं असतं.
घर बांधताना केवळ घराबाहेरचंच न हे तर
घरातलं वातावरणही ितथे राहणा या लोका या ृ ीने

आरो यदायी िनवास

घरात या छतासाठी धातू, िसमेंट-काँि ट िकंवा
कौलं यांचा वापर करणं कधीही चांगलं. कारण यांची
िविवध हवामानांत िटक याची ्मता जा त असते.
यां या दुु तीचा खच्ही फार नसतो व वारवार
करावा लागत नाही.
आरेखन : चांग या गृह क पासाठी चांगलं
आरेखन हणजेच आिक्टे र अितशय मह वाची
भूिमका बजावतं. पया्वरणाला अनुकूल व

कसं चांगलं व आरो यपूण् असेल याचा आरेखनात
िवचार केला जातो. घरातलं लोअिरग कसं असावं,
िभंती कशा असा यात, ला टर ऑफ पॅिरसचं काम
कर यात येत असेल तर ते िकफायतशीरपणे कसं
करावं या सा याचा िवचार कर यात येतो.
अंतग्त सजावट : घरात या अंतग्त सजावटीचं
काम करताना बुतेकदा यात या आरो यकारी
बाबींकडे दुल््च केलं जातं. सार ल् केवळ घर

आतून िकती सुंदर िदसेल यावरच िदलं जातं. पण
घरात या लोकांसाठी ते िकती आरो यकारी आहे हे
आधी बघायला हवं.
िनरोगी गृहसजावटीसाठी घरात शु हवा खेळती
रािहल याचा िवचार करायला पािहजे. स या या
काळात तासनतास घरात शु हवा खेळती रािहल
याचा िवचार गृहसजावटीम ये केला पािहजे. यामुळे
घरातलं वातारणही आनंददायी आिण स् राहतं.
हेच वातावरण आप याला आरो यदायी ठेव यास
मदत करतं.
घरा या बांधकामात तसंच सजावटीतही
लनशील तसंच हानीकारक रासायिनक पदाथाचा
कमीतकमी वापर होईल याची काळजी घेतली पािहजे.
नैसिग्क साधनसाम ीचा पुरेपूर वापर केला तर
वीज, पाणी आिण इतर नैसिग्क साधनांचा वापरही
कमी होतो. या इमारतींमधून जमा होणा या कच याचं
माणही इतर इमारतीं या तुलनेत कमी असतं.
ऊजची गरज भागव यासाठी अपारपिरक
ऊजा् ोतांचा उपयोग करतानाच इमारतीमध या
दरवाजे व िखड यांचं माण, यांचा आकार पुरेशी
हवा खेळती ठेव या या ृ ीने िनयंि त केला जातो.
यामुळे ऊजची गरज कमी भासते. अशा इमारती या
बांधकामाचा व ितथे राह याचा खच्ही नेहमी या
इमारतीं या तुलनेत कमी येतो.
नैसिग्क घटकांचा वापर कून पया्वरणपूरक
इमारती बांध या तर याचा फायदा सवानाच होईल.
एका आरो यदायी आिण वा यकारक आयु याची
ही सुुवात असेल.


