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पयावरण सरं ण व 
 

डॉ. शर ष सांगोळे 

सहा. ा यापक  

 

शा वत हणज ेकायम
वकास हणज े वृ द  कंवा 
राहणारा वकास हा वकास होत
कारचा हास होणार याची

असणार  संसाधने पयावरणातुन
राह ल तेवढाच वकास अ धक
क न केलेला वकास हा शा वत

बीज

तावना:- 

 मानवी जीवन हे पूणपणे
सुर त हावे. हणुन सतत
कार या ोतांचा वापर करत
कारची हानी जर न पोहचवता

साधता येतो. शा वत वकासा
आ थक घटक या सवाचा समावेश

 

शा वत वकासाची या या:- 

 पृ वीतलावर येणा या 
कायम राखनु वतमान पढयां या
हणजे शा वत वकास होय.

 मानव आपला वकास
उपयोग करत असतो. हे करत
याची काळजी घेणे ह  मानवाची
बदल घडवुन येतो यामुळे 
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पयावरण सरं ण व शा वत वकास 

      सु नल
      संशोधक

गोषवारा 

कायम राहणारा सामा यपणे अखं डत कंवा सतत कायम
 वाढ हणजेच शा वत वकास हणज े वषानुवष
होत असताना पयावरणातुन ा त होणा या संसाधनाला

याची काळजी घेणे आव यक आहे. मानवी जीवनासाठ
पयावरणातुन ा त होतात. हणुन पयावरण जेवढया

अ धक होईल. मानवाने पयावरणा या संर ण व 
शा वत व पाचा अस ुशकत नाह .  

बीज सं ा :- पयावरण शा वत वकास 

पूणपणे नसगावर अवलंबुन आहे. मानव आपले 
सतत य न करत असतो. यासाठ  ती नसगातुन

करत असतो हे करत असताना या नैस गक 
पोहचवता यांचा यो य कारे उपयोग क न घेत यास
वकासा म ये पयावरणीय घटक मानवी घटक सामािजक

समावेश होतो.  

 

 भावी पढयां या गरजा भाग व या इतपत पयावरणाची
पढयां या गरजा भाग व या या ट ने साध यात
. 

वकास कर यासाठ  नसगात उपल ध होणा या
करत असताना नसगाला कोण याह  कारची

मानवाची जबाबदार  आहे. मानवा या अवाजवी ह त ेपामुळे
 व वध कार या सम या नमाण झा या
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सु नल कायंदे 
संशोधक व याथ  

कायम चालणारा आ ण 

वषानुवष अखडंपणे चालु 
संसाधनाला कोण याह  

जीवनासाठ  आव यक 
जेवढया चांग या ि थतीत 

 संवधन याकड ेदलु  

 जीवन सुखसोयींचे व 
नसगातुन मळणा या व वध 

 ोतांना कोण याह  
घेत यास शा वत वकास 
सामािजक घटक आ ण 

पयावरणाची गुणव ता 
साध यात येणारा वकास 

होणा या व वध संसाधनाचा 
कारची हानी होणार नाह  

ह त ेपामुळे नसगात 
झा या आहेत. मानवा या 
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गरजा व वध कार या व
कर यासाठ  पयावरणात उपल ध
शा वत वकास करणे श य
त ड दयावे लागणार आहे. 

पयावरण सरं ण व शा वत 

 मानव आप या व वध
संसाधनांचा तो वापर करतो
हास होत आहे. मानव आप या
यो य कारे वापर क न पयावरणाचे
संयु त रा टृ संघाने देखील 
पयावरणपुरक शतेी पर सरातील
वृ त डीवर नबध दषुणाला
उपयु त संसाधनाचा मानवी
होणार नाह  याची काळजी 
अ तरेक  व अवा तव वापरामुळे
ामु याने जल दषुण, वायु दषुण
कार या आ हांनाना त ड दयावे

करत असताना पयावरणाचा 

 पयावरण सुर त समृ द
राह ल. पयावरणापासुन मानवा या
सजीवांनी केलेल  हानी सहन
संवधनामुळे लाभाि वत होते. 

 मानवाने आप या 
संसाधनाचा अती वापरामुळे 
माणात उपल ध आहेत याचाह

कोळसा, रसायने यांची अती
दसुर कड ेया संसाधना या अती
कारणांसाठ  वनांचा वनाश 
कवच न ट होत आहे. यामुळे

Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal           Online Available at  

Recognized International Peer Reviewed Journal                Impact Factor 4.94               

)                                         

व अमयाद व पा या आहेत. मानवाने आप या
उपल ध असणा या  नैस गक संसाधनाचा वापर

श य होणार आहे. अ यथा मानवाला व वध पयावरणीय

 वकास - 

व वध कार या गरजा पुण कर यासाठ  नसगातनु
करतो हा करत असताना मानवी अवाजवी ह त पेामुळे
आप या गरजा पूण करतांना नसगात उपल ध
पयावरणाच ेसंर ण हा संवधन कर याची जबाबदार

 शा वत वकासावर भर दलेला आढळून येतो
पर सरातील व वध कारची जैव व वधता आ ण
दषुणाला कमी करणे या बाबी मह वां या आहेत. 
मानवी वकासासाठ  उपयोग करावा परंत ु यामुळे

 घेणे गरजेच े आहे. मानवाने नसगातील 
वापरामुळे व वध कार या सम या नमाण झा या
वायु दषुण, मदृा दषुण, ओझोन य यामुळे
दयाव ेलागत आहे. यामुळे मानवी वकाससाठ
 हास होणार नाह  याची काळजी घेणे मह वाचे

समृ द आ ण गुणव तापुण असेल तरच मानवाचे
मानवा या सव गरजा पुण होतात या बदलानंा
सहन करत.े आ ण यां याकडुन कर यात आले या
. हेच शा वत वकासाच ेसु  होय. 

 गरजा भाग व यासाठ  व वतः या वकासासाठ
 यांचा मोठया माणावर हास झाला. नैस गक
याचाह  यात वसर पडलेला आहे. नैस गक 
अती वापरामुळे ह  संसाधने संपु टात येणा या
अती वापरामुळे भूमी, वायु, जल यांच े दषुण
 केला यामुळे वातावरणातील दषुणामुळे ओझोन

यामुळे जीवनाला धोका नमाण झाला आहे. 
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आप या गरजा पुण 
वापर यो य केला तरच 
पयावरणीय सम यांना 

नसगातनु मळणा या 
ह त पेामुळे पयावरणाचा 

उपल ध होणा या साधनांचा 
जबाबदार  मानवावर आहे. 

येतो यात ामु यान े
आ ण जंगलाच े संवधन, 

. मानवाने नसगातील 
यामुळे पयावरणाची हानी 

 उपल ध संसाधनांचा 
झा या आहेत. याम ये 

यामुळे मानवाला व वध 
वकाससाठ  संसाधनाचा वापर 
मह वाच ेआहे. 

मानवाचे अि त व कायम 
बदलानंा व पयावरणसु दा 

आले या संर ण व 

वकासासाठ  नैस गक 
नैस गक संसाधने मया दत 

 वायु ख नज, दगडी 
येणा या मागावर आहेत 
दषुण होत आहे. व वध 

ओझोन वायुच े सुर ा 
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 मानव गती साधत 
मागील काह  कालखडंाम ये
मानवाला भोगावे लागले. असेच

 मानवाने कोणताह  
पयावरणावर काय प रणाम 
वकास करत आहोत.  आपले
भावी पढंयाचा ठेवा आहे व

येकान े वीका न तस ेअनुकरण

समारोप:- 

 शा वत वकास साधताना
साधताना पयावरणीय संसाधनाचा
कालावधीत ती न ट होत आहे
वकास साधताना वेगवेगळया
करताना पयावरण दषुीत होणार
होणार याची द ता घेवुन केलेला
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 असताना यान ेशा वत वकासासाठ  पुनतः दलु
कालखडंाम ये पयावरणाची अप रमीत हानी झालेल  आढळते

असेच चाल ुरा हले तर मानवाने अि त व धो यात

 उदयोग, कारखाना, र त,े धरण उभार यापुव
 होईल याचाह  वचार करायला पा हज े केला

आपले पयावरण हा आप या पूवजांचा अनमोल वारसा
व आपण पयावरणाच े वामी नसुन व व त

अनुकरण केले तरच शा वत वकास श य आहे.

साधताना अनेक सम याना सामोरे जाव े लागते
संसाधनाचा अती वापरामुळे यांचा हास होत आहे

आहे. प रणामी काह  कालावधीत ती न ट हो याची
वेगवेगळया पयावरणीय सम या नमाण झा या आहेत

होणार नाह  याची काळजी घेवुन व नैस गक
केलेला वकास खरा शा वत वकास ठरेल. 

2002): साधनसंप ती भुगोल, पपंळापुरे अॅ ड कं

(2002):  भारताचा भुगोल, फडके काशन् को हापुर 

सुरेखा बापट 

 - डॉ. तुषार घोरपड,े युन क अॅकेडमी, पुणे. 

व यापीठ अनुदान आयोग, नवी द ल . 
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दलु  केलेले आढळते 
आढळते याचे प रणाम 

धो यात येईल. 

उभार यापुव  संबं धत बाबींचा 
केला तर आपण शा वत 

वारसा आ ण आप या 
व व त आहोत ह  भु मका 

. 

लागते. एक कड े वकास 
आहे. प रणामी काह  

हो याची श यता आहे. 
आहेत. एकुण वकास 

नैस गक संसाधनाचा हास 

कं. पि लशस, नागपुर 


