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 िचरंतन �वकास व पया�वरण 

डॉ. सु. �व. रानडे 

 

प�ृवीवर�ल सा� या सजीव स�ृीचा आधार हे येथील पया�वरण आहे. प�ृवी सोडून इतर कोण#याह� महावर व 

�व%ात इतरऽ असे पया�वरण नाह�. #यामुळे येथील पया�वरणाचे र*ण व संवध�न करणे मानव जातीस न,हे 

तर सव� सजीव स�ृीस अ#यावँयक आहे. को.यावधी वषा01या 2ःथ#यंतरानंतर येथील हवा, पाणी व जमीन 

यांचे असे पोषक वातावरण झाले असले तर� गे6या काह� दशकात मानवी उ:ोगांमुळे #यात बरेच हानीकारक 

बदल होऊ लागले आहेत.  

 

वाढती लोकसं>या, शहर�करण, उ:ोगधदें आ2ण जंगलाचा नाश क?न वाढलेली शेती यामुळे उपल@ध नैसिग�क 

साधनसंपCीत घट होत आहे. तसेच हवा, पाणी व जमीन यां1या ूदषणाचाू  ूG वाढत चालला आहे. या 

जगाची वाटणी ौीमंत देश आ2ण अ�वकिसत गर�ब देश अशा दोन गटात करIयात येते. �वकिसत देश 

नैसिग�क साधनसंपCीचा वापर दरडोई खपूच जाःत करतात परंतु तेथील लोकसं>या मया�Lदत आहे. याउलट 

अ�वकिसत देशात गMरबी व मोठO लोकसं>या यामुळे नैसिग�क साधनसंपCी कमी वापPनह� प� यावरणाचा � हास 

जाःत होत आहे. पया�वरण र*ण कQ गMरबी ऊRमूलन या दहेर�ु  पेचात हे देश सापडले आहेत. संपRन 

राSांकडून या राSांवर पया�वरणासाठO कडक िनब0ध पाळIयाचे दडपण येत आहे. परंतु बेरोजगार�वरमात 

करIयासाठO औ:ोिगकQकरण, वाU#या लोकसं>येसाठO जंगलतोड व शेती आ2ण िनसग�संपदाच पैसे 

िमळ�वIयाचे साधन झा6याने या देशात पया�वरण र*णाचे काम �बकट बनले आहे. 
 

उदाहरणाथ� आLृकेमWये जंगलसंपCीचा वापर हा #यां1या अथ�,यवःथेचा ूमुख भाग आहे. पायाभूत �वकास 

व औ:ोिगकQकरण या गो�ी तर सव�च देश अमहYकाने करIया1या ूयZात आहेत. माऽ हे करत असताना 

पया�वरणा1या र*णाची काळजी न घेत6याने Lदवस[Lदवस पया�वरणाचा दजा� खालावत चालला आहे.  

 

कारखाRयातून बाहेर पडणारा धरू व ःवयंचिलत वाहनातून पेशोल जाळIयाने िनमा�ण होणारा द�षतू  वाय,ू िशसे 

व काजळ� यामुळे हवा ूद�षतू  होत आहे. उ:ोगधंदे व शहरा1या सांडपाIयामुळे जिमनीवर�ल नद�, तलाव यांचे 

पाणी द�षतू  होत आहेच. िशवाय जिमनीखाली असणा� या पाIयाचेह� ूदषणू  होत आहे. शेतीसाठO पाIयाबरोबर 

वापरली जाणार� रासायिनक खते पाणीूदषणासू  कारणीभूत तर आहेतच. िशवाय शेतीसाठO अितMर] पाणी 

वापर6याने जिमनीत *ार वाढनू  मीठ फुटIयाचे व सार� जमीन नापीक होIयाचे ूमाण वाढले आहे. पायाभूत 

�वकासासाठO होणारे ूक6पह� पया�वरणा1या न,या समःया िनमा�ण कर�त आहेत. मो_या धरणांमुळे शेकडो 

एकर जंगले पाIयाखाली जाणे, धरणमःतां1या जिमनी व घरे पाIयाखाली जाIयाने #यांचे �वःथापन करIयाची 

समःया #या ूक6पा1या उभारणीत मह#वाचा अडथळा ठरली आहे. जंगलातून जाणारे मोठे महामाग� 

जंगलातील ूाIयां1या सुर2*ततेला आ,हान ठरत आहे.  
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माणसां1या गरजा वाढ6यामुळे #यां1या �वकासाचा वेगह� #यानुसार वाढ�वIयाची धडपड सव�ऽ चालली आहे. 

माऽ हा �वकास करताना आपण पुढ�ल �वकासा1या सव�च संधी नाLहशा कPन टाकQत नाह� ना या�वषयी 

माणूस फारसा �वचार करताना Lदसत नाह�. आजची गरज भागली aहणजे झाले. उ:ाचे कोणी बिघतले ? 

अशी वCृी झाली आहे व ती पया�वरणास घातक आहे. शेतक� यास जमीन चांगली ठेवIयासाठO �पकांची 

फेरपालट� bयावी, पाIयाचा व रासायिनक खतांचा कमी वापर, ऊसासार>या नगद� परंतु जाःत पाणी 

लागणा� या �पकांऎवजी दसर�ु  �पके bयावी असे Lकतीह� सांिगतले तर� ते सहसा पाळले जात नाह�. जमीन 

नापीक होत चालली आहे हे पाहनह�ू  #यात बदल होत नाह�. #वMरत लाभ िमळ�वIया1या ह,यासापोट� दरदशdू  

योजनेकडे दल�*ु  होते. जे शेतक� यांचे तेच उ:ोगध:ंांचे. उ#पादनखचा�त बचत करIयासाठO सांeपाIयावर 

ूLबया करIयाकडे चालढकल केली जाते. नगरपािलका / महानगरपािलका यांना शहरातील सांडपाIयावर 

ूLबया करIयासाठO यंऽणेचा खच� व ती चाल�वIयासाठO लागणा� या �वजेचा खच� झेपत नाह�. साह2जकच 

ूदषणू  वाढतच जाते. जुRया गाeयांमुळे ूदषणू  होते. #यामुळे #यां1या वापरास बंद�, Lकंवा पेशोल, Lडझेलऎवजी 

ूदषणरLहतू  इंधनाचा वापर याची काय:ाने स]Q केली तर� #याची अमंलबजावणी मु2ंकल होते.  

एकंदर�त काय ?  नैसिग�क साधनसंपCीचे भांडार असणारे पया�वरण आप6या साहाiयास सjज असताना 

सोRयाची अडं� देणार� कkबड�च कापणा� या लोभी माणसाूमाणे आपण पया�वरणाचे अतोनात व भPन न 

येIयासारखे नुकसान कर�त आहोत.  

 

यावर काह� उपाय आहे का ? पया�वरणाची हानी टाळIयासाठO �वकास थांबवावा aहटले तर वाढ#या गरजा 

भाग�वणे अवघड होणार व �वकास केला तर पया�वरण द�षतू  होणार.  

िनयोजनबl िचरंतन �वकास हे यावर उCर आहे. नैसिग�क साधनसंपCीचा कमीतकमी वापर करणे, अपारंपाMरक 

ऊजा�ॐोतांचा वापर करणे, ूदषणू  िनयंऽणासह �वकासयोजना आखणे व टाळता न येIयाजोnया पया�वरण 

हानीबoल भरपाई aहणून पया�वरण संवध�नाची योजना ूक6प आराखeयात समा�व� करणे या गो�ी के6या 

तर पया�वरणाचा दजा� आपण Lटकवू शकू.  

 

गाव, 2ज6हा, नद�चे खोरे वा कोणताह� �विध� भूभाग यातील �वकासाचे िनयोजन करताना #या भूभागावर�ल 

पया�वरणाचे व नैसिग�क साधनसंपCीची *मता �वचारात घेणे आवँयक आहे. तसेच हवा, पाणी, जमीन या 

घटकांची ूदषकेू  सामावून घेIयाची ँ]Q ह� मया�दा धरली तर #या धोकादायक मया�देपे*ा खाली आप6या 

आज1या व भ�वंया1या �वकासामुळे होणा� या ूदषणाचेू  ूमाण राह�ल अशी आपण काळजी घेतली पाLहजे.  

आपले जीवनदायी पया�वरण हा पूव�जांकडून िमळालेला मालकQहYकाचा वारसा नसून आप6या पुढ�ल 

�पUयांकडून उसना घेतलेला ठेवा आहे हे आपण Wयानात घेतले पाLहजे. कज� जसे ,याजासह परत फेडावे 

लागते तसे हे पया�वरण अिधक सुखदायी व सुर2*त कसे करता येईल हे आपण पाLहले पाLहजे. आप6या 

मुलाबाळां1या �वकासा1या आशाआकां*ा उमलतील असे पया�वरण आपण #यांना देणे याचेच नाव िनयोजनबl 

िचरंतन �वकास .    


