ही याचिका सर्व पाण्यािी नैसचगव क स्थितीिे संरक्षण आचण पु नसंियन करण्यासाठी आं तरराष्ट्रीय स्तरार्र
बंधनकारक करारासाठी जागचतक एकमत तयार करणारी आचण नागररकां च्या नेतृत्वाखालील कृतीस प्रेरणा
दे णारे व्यासपीठ आहे . पाणी हे असे एकत्रीकरण करणारे माध्यम आहे , ज्यास सीमा नसतात. पाण्यासाठी आचण
सर्व सजीर्ां साठी आपण ‘एक मानर्ता’ म्हणून एकत्र येऊ या.

जागचतक पाणी कायदा
रॅ चिकल होल-चसस्टम हीचलंगच्या चदशेने
र्ाढती सामाचजक, आरोग्य चर्षयक आचण पयाव र्रणीय संकटे ही संपूणव मानर्तेने आपल्या खालील सामाचयक
गरजा आचण प्रािचमकतां र्र कायव करण्यासाठी एक खिबिून उठर्णारा धक्का आहे :
- आपले र्ैयस्िक आरोग्य
- चनरोगी, चनकोप आचण मजबूत कुटुं बसंथिा आचण थिाचनक समुदाय
-थिाचनक स्तरार्र मूलभूत गरजा
-स्वत: साठी, आपल्या मुलां साठी आचण सर्व सजीर्ां साठी एक चनरोगी जग
सािीिा रोगासाठी चदला गेलेला जागचतक आचण जलद प्रचतसाद जगाला हे दाखर्त आहे की, सरकारां ना
संकटाच्या पररस्थितीत एकचत्रत समन्वय साधणे शक्य आहे आचण नागररक अगदी िोड्या काळामध्ये त्ां िे र्तवन
बदलू शकतात. पृथ्वीर्रील परस्पर जोिलेले आचण एकमे कां र्र अर्लंबून असणारे नागररक म्हणून आपली
पुढील पायरी ही जागचतक प्रचतचिया फि चदसणाऱ्या लक्षणां र्र केंचित नसार्ी हे सुचनचित करणे आहे .
चर्षाणूच्या दू रगामी पररणामामुळे, "जागचतक पुनरव िना" करण्यासाठी मानर्तेला अभूतपूर्व संधी चमळाली आहे –
यात नर्ीन र् मूलभूत कायदे आचण प्रणाली तयार करणे, ज्यायोगे चपढ्यास्िढ्या ग्रह आचण राहणाऱ्या सचजर्ां िे
कायवक्षमते ने आरोग्य आचण िैतन्य जोपासता येईल.
मानर्ी आचण पयाव र्रणीय आरोग्य दोन्ही पुनसंिचयत करण्यासाठी सर्ाव त कायवक्षम आचण सर्ां गीण धोरण म्हणजे
आपल्या ग्रहाच्या पाण्याला प्रािचमकता दे णे - जे की आपल्या आरोग्यािा पाया, आचण पृथ्वीर्रील सर्व जीर्नािे
स्रोत र् दे खभाल करणारे आहे . चनसगाव च्या आर्श्यक हक्कां ना मान्यता दे ण्यासाठी मानर्ता चर्कचसत होत
असताना, आता आपल्याला पाण्याच्या संरक्षणाच्या हक्कासाठी आचण त्ािे मूळ स्वरूपामध्ये पुनसंिचयत
करण्यासाठी उभे राचहले पाचहजे.

जागचतक जल कायद्यासाठी प्रस्तार्
आम्ही, पृथ्वीिे नागररक, जगभरातील सामाचजक आचण पयाव र्रणीय उपिारां साठी जागचतक सहकायाव च्या चदशेने
पचहले महत्त्वपूणव पाऊल म्हणून, सर्व पाण्याच्या त्वररत आचण सार्वचत्रक संरक्षणासाठी बंधनकारक आं तरराष्ट्रीय
कायदा लागू करणे, हे सुचनचित करण्यासाठी एकत्र काम करण्यासाठी र्िनबद्ध आहोत.

जागचतक जल कायद्यातील आर्श्यक घटक:
-सर्व नैसचगव क जल स्रोत, जलर्ाचहन्या,नद्या, तलार्, र्ेटलँ ि (दलदलीिा प्रदे श), खािींिें आचण समुिां िे संरक्षण
आचण जीणोद्धार
-ग्रहार्रील जलिि पुनसंिचयत करण्यासाठी आर्श्यक पयाव र्रणातील पुनचनवमाव ण
-सर्व मानर्ां ना आचण प्राण्यां ना नैसचगवक, स्वच्छ पाण्यािी उपलब्धता
जागचतक जल कायद्यानुसार सर्व सरकारे , कंपन्या, समुदाय आचण व्यिी प्रत्े क चठकाणी पाण्यार्र होणाऱ्या
पररणामासाठी पूणवपणे जबाबदार आहे त.
हा एक कायदा सर्व सरकार आचण नागररकां ना एकचत्रतपणे सामाचजक भान आचण कतवव्याच्या भार्नेतून
एकचत्रतपणे कायव करू शकेल असा आधार बनार्ा, जो सगळ्ां िे आरोग्य आचण िैतन्य र्ाढर्े ल.
हा जागचतक पुढाकार जगभरातील अने क जल रक्षकां िा सन्मान करतो, ज्यां नी आपले संपूणव जीर्न पाण्यािे
संरक्षण आचण संर्धवनासाठी समचपवत केले आहे .
जागचतक जल कायदा हे आरोग्यदायी पृथ्वीर्रील चनयमां च्या अंमलबजार्णीसाठीिा पचहला जागचतक पुढाकार
आहे . याबद्दल आचण इतर संबंचधत उपिमां बद्दल अद्यायार्त माचहती चमळर्ण्यासाठी या चनयमां ना
तुमिे समिवन नक्की द्या.

कृपया जागचतक जल कायद्यािी याचिका येिे र्ािा आचण स्वाक्षरी करा.
अचधक जाणून घेण्यासाठी कृपया येिे भेट द्या: www.codes.earth/waterlaw
अिकण्यासाठी कृपया येिे संपकव साधा: contact@codes.earth

