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सारांश 
मानवाचा आिण पया�वरणाचा अ�यंत िनकटचा संबंध आह.े कारण मानव आिण  �या�या सभोवतालचे नैस�गक पया�वरण यां�या 

संबंधातूनच मानविन�मत पया�वरण उदयास येत असते. मानव समहू जसजसा वाढत जाऊन िवकासा�या �दशेने पादा�ांत करत गेला 

तसतसा पया�वरणात सु�ा बदल होऊन पया�वरणाचा �हास होत गेलेला �दसून येतो. पया�वरणा�या �हासाक�रता लोकसं�यावृ�ी, 

कारखाने, वै�ािनक �गती, राहणीमाना�या प�ती, पया�वरण नीती, ह�रतगृहे यासार�या अनेक बाबी कारणीभूत आह.े िवशेषतः 

पया�वरणा�या �हासाला िवकसनशील रा� ेसु�ा मो�ा �माणात जबाबदार आहते. मानवजातीने �गती साधत असतांना �या प�तीन े

िनसगा�तील संसाधनाचा उपयोग केला �याच प�तीने जर संसाधानाचे पुनन�िवकरण के�या गेले असते तर पया�वरणाचा �हास टाळता 

आला असता मा� तसे झाले नाही. स�या संपूण� जगात पा�याची कमतरता व जिमनीची नािपक� या सम�या मो�ा �माणात 

जाणवतांना �दसून येत आह.े कारण या सम�येस कारणीभूत बाब �हणजे मो�ा �माणात झालेली जंगलतोड होय. कारण जंगलतोडी 

बरोबर मानवाने िनव�नीकरण केले नाही. मो�ा �माणात झालेले खिनज साधन संप�ीचे उ�खनन, औ�ोगीकरण, शहरीकरण, 

भौितकवादी िवचारसरणी, पा�ा�य जीवनप�ती यासार�या बाबी पया�वरणा�या �हासास कारक ठरत आह.े आिण या सव� गो�ी अशाच 

घडत रािह�या तर एक�दवस मनु�य जमातीला धोखा पोहचेल असे �हट�यास अितशयो�� ठरणार नाही. आज पया�वरणा�या झाले�या 

हानीमुळे जैविविवधता मो�ा �माणात धो�यात आलेली �दसून येते. तसेच मानव जातीसमोर सु�ा अनेक आ�हाने िनमा�ण झालेली 

आह.े �दषूणाम�ये मो�ा �माणात वाढ झालेली आह.े �यामुळे अनके नवनवीन आजारांची व िवषाणूंची िन�मती होऊन मानवी जीवाला 

धोका िनमा�ण होत आह.े वाढ�या वृ�तोडीमुळे पृ�वीचे तापमान वाढत चालले आह े (Global Warming). औि�णक �दषूणामुळे 

ऑि�सजन�या �माणात घट होत चालली आह.े �यामुळे �सनाचे आजार बळावत चालले आह.े कारखा�यातून िनघणा�या पा�यामधून 

घातक पदाथ� जल �ोतांम�ये सोड�या जाऊ लागले आह.े �यामुळे अनेक जलचर �ाणी न� होत आह.े �याच�माणे �वचे�या रोगांम�ये 

सु�ा वाढ झालेली आह.े तसेच कक� रोगाचे सु�ा �माण वाढलेले �दसून येते. वाढते अवष�ण, भूकंप, भूिमपात ह ेसव� पया�वरण �हासाच े

प�रणाम आहते. �हणून आजच पया�वरणाचा समतोल राख�या�या द�ृीने कृतीशील �य� करणे अ�यंत मह�वाचे आह.े मनु�याने मानवी 

जीवन सुखकर कर�याक�रता �य� केलेच पािहजे पण �याचबरोबर पया�वरणाला हानी पोहचणार नाही याची सु�ा काळजी घेणे अ�यतं 

मह�वाचे आह.े कारण मानवा�या अितरेक� ह�त�ेपामुळे पया�वरणावर संकट येऊन �दवस��दवस प�रि�थती गंभीर होत चालली आह.े 

�यामुळे वाळवंटीकरण, हरीतगृह प�रणाम, ओझोनचा �य इ�यादी द�ुप�रणाम होतांना �दसून येत आह ेजे न��च मनु�य जातीसमोर एक 

मोठे आ�हान �हणून उभे राहील. मानवा�या जीवनशैली उंचाव�या�या अ�ाहासापायी पया�वरणाला जी अप�रिमत हानी झाली �यामुळे 

िनमा�ण झाले�या सम�यांचा अ�यास करणे व पया�वरणा�या �हासामुळे मानवजातीपुढे िनमा�ण झाले�या िविवध आ�हानांची चचा� करणे 

हा शोधिनबंध िलिह�याचा उ�ेश आह.े 

________________________________________________________________________________ 

िबज श�द : पुनन�िवकरण, िनव�नीकरण, जैविविवधता, अवष�ण,भूिमपात. 

��तावना 

मानव आिण पया�वरणाचा अ�यंत िनकटचा संबंध 

आह.े कारण मानव आिण �यां�या सभोवतालच े

नैस�गक पया�वरण यां�या संबंधातूनच मानविन�मत 

पया�वरण उदयास येत असत.े मानवसमूह जसजसा 

वाढत जाऊन िवकासा�या �दशेने पादा�ांत करत गेला 

तसतसा पया�वरणात सु�ा बदल होत जाऊन 

पया�वरणाचा �हास होत गलेेला �दसून येतो. जे�हा 

पृ�वी िनमा�ण झाली व सजीवयो�य झाली ते�हापासनू 

उ��ांत �व�पात अनेक सजीव या पृ�वीवर िनमा�ण 

झालेले आह.े उ��ांती�या या ���येत मानवाने अनेक 

गो�ी िमळिव�या मा� �याचबरोबर �याचाच एक 

द�ुप�रणाम �हणून आपण पया�वरणाला हानी सु�ा 

पोहचवीत गेलेलो आहोत. पया�वरणाची वाढती हानी 

िह एक मानव जातीसामोरील अ�यंत मह�वाची 

धो�याची घंटा आह.े २०१९ म�ये अमॅेझान�या 

जंगलात लागलेली आग व या आगीत असं�य 

व�य�ाणी मृ�युमुखी पडले, मो�ा �माणात जंगल न� 

झाले हे पया�वरण �हासाच े एक उदाहरण �हणता 

येईल. �यामुळे जी जैविविवधता �टकून रहायला 

पािहजे ती �टकून रा� शकत नाही. आिण �याचे वाईट 

प�रणाम मानवालाच भोगावे लागणार आहे हे न�� 

आह.े 

पया�वरणातील समतोल �टकवून ठेवणे अ�यंत 

मह�वाचे आह.े आिण तो �टकून असेल तरच 

भिव�यातील मानवी जीवन सुखकर होईल. पण 

आज�या घडीला तसे होतांना �दसून यते नाही आह.े 
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मानव फ� �वत:चा �वाथ� आिण भौितकवादी 

जीवनप�ती यामुळे आप�या सभोवताल असणा�या 

पया�वरणाचा पुरेपरू वापर करतांना �दसतो. मा� 

िनसगा�चे आपणही काही दणेे लागतो िह भूिमका मा� 

िवसरत चालला आह.े �यामुळेच पया�वरणाची हानी 

�दवस��दवस वाढतांना आप�याला �दसून येते. आज 

लोकसं�यावाढ, वृ�तोड, मानवाची बदललेली 

जीवनप�ती यामुळे मानवाला मृदा�दषुण, 

जल�दषूण, �विन�दषूण, अवष�ण, पुर, हवेतील कमी 

झालेले ऑि�सजनचे �माण, िनमा�ण होणारे नवनवीन 

आजार, ओझोनचा �य यासारखे अनेक आ�हाने आज 

मानव जातीसमोर उभी असलेली �दसून येते. आिण 

�हणूनच या आ�हानांची ती�ता वाढून मानव जातच 

धो�यात येऊ �ायची नसेल तर आजच सावध होऊन 

पया�वरणाची हानी कशी टाळता येईल या द�ृीने �य� 

करणे अ�याव�यक आह.े 

मानव आिण पया�वरण 

मानवाचा आिण िनसगा�चा पर�परसंबंध हा सततचा 

आह.ेसुरवाती�या काळात संपूण� मानवी जीवन 

िनसगा�वर अवलंबून अस�यामुळे िनसगा�चे िवशेष 

नुकसान झाले नाही, पण सुरवात मा� झाली होती. 

जसे क�, मानव जे�हा पशुपालक अव�थेत होता ते�हा 

जनावरांना चारा िमळावा �हणून कुरणे वाढीस लावण े

अ�यंत मह�वाचे होते व �याक�रता �थमतः 

जंगलतोडीला सुरवात झाली. �यानंतर आले�या कृषक 

अव�थेत पाणी अ�यंत मह�वाचा घटक अस�यान े

मानवाने पाणी साठिव�या�या द�ृीने �य� करायला 

सुरवात केली, �याक�रता बधंारे बांधण,े न�ांचे �वाह 

वळिवणे असले �कार �हायला लागले �यामुळे �याचा 

ितथ�या पया�वरणावर प�रणाम झाला. 

िवशेषतः औ�ोिगक �ांतीनंतर पया�वरणाला मो�ा 

�माणात हानी पोहचायला लागली. औ�ोिगक 

�ांतीनतंर हळूहळू मो�ा �माणात कारखानी उभी 

रा� लागली व �दषूणात सु�ा वाढ होत गेली. तसेच 

नदी�कनारी व सागर�कनारी असणा�या 

कारखा�यांमुळे �दिूषत आिण अिधक तापमान 

असणारे पाणी समु�ात सोडले जाऊ लागले आिण 

�याचा प�रणाम सागरी जीवांवरही झाला आह.े 

मानवाने खोदले�या खिनज पदाथ�, कोळसा खाणी 

यामुळे मो�ा �माणात जंगलतोड कर�यात आली. 

�यामुळे जंगलाची व जिमनीची हानी झाली. मा� 

मानवाने काम संप�यानंतर ितथे िनव�नीकरण केले 

नाही �याचा प�रणाम �हणून ते �े� नंतर उजाड होत 

जाऊन नािपक� �े� �हणून ओळखले जाऊ लागले. 

मानवी लोकसं�या वाढ व औ�ोिगकरणाचा प�रणाम 

�हणून शहरीकरण िनमा�ण झाले व पया�वरणाला हानी 

पोहचायला अिधकच मदत झाली असे �हणता येईल. 

पया�वरणा�या �हासामुळे िनमा�ण झाल�ेया सम�या 

 अपरेु िप�याचे पाणी :- पृ�वीचा ७१ ट�े भाग 

जरी पा�याने �ापलेला असला तरी पृ�वीवरील 

िप�यायो�य पाणी मा� फ� ३ ट�े एवढेच आह.े 

�यातही २% पाणी बफा��या �व�पात तर १ ट�ा 

पाणी इतर (नदी, तलाव, भूिमगत पाणी)�व�पात 

आह.े �हणजेच ख�या अथा�ने १ ट�ाच पाणी िप�यास 

यो�य आह.े आिण हेच पाणी कारखाने, शेती, िव�ुत 

िन�मती व घरगुती वापर या�यासाठी मो�ा 

�माणात वापर�या जात असते. वत�मान प�रि�थतीत 

िप�या�या पा�याची ि�थती अ�यंत गंभीर होत 

चालली आह.े 

 राहणीमानाची सम�या :- १६५० म�ये जगाची 

लोकसं�या ५० कोटी होती आिण आज ७ अरब �या 

वर आह े ही अमया�द लोकसं�यावाढ, वाढते 

औ�ोिगकरण आिण �याचा प�रणाम �हणून झाललेे 

शहरीकरण याचा द�ुप�रणाम �हणून शहरातील दर 

चौ. क�. मी. लोकसं�येची घनता वाढत चालली आह.े 

�याचबरोबर िनवासाचे �ठकाण सु�ा सुरि�त व यो�य 

नसून मो�ा �माणात झोपडप��ा िनमा�ण झाले�या 

�दसून येतात. 

 आरो�याची सम�या :- �दवस��दवस होत 

असले�या पया�वरणा�या �हासामुळे मो�ा �माणात 

�दषूणात वाढ होत जाऊन �याचा प�रणाम मानवी 

आरो�यावर झालेला �दसून येतो. �वनी�दषूणामुळे 

म�दचूे आजार, बिहरेपणा, िन�ानाश तसचे 

जल�दषूणामुळे कावीळ, िवषम�वर असे आजार 

होतात. बड��ल,ू सास�, िनपाद व स�याचा कोरोना 

िवषाणू ही सगळी पया�वरणाला पो�चिवले�या 

हािनचेच उदाहरण �हणता येईल. 

 वाढ�या तापमानाची सम�या :- हवामानातील 

झाले�या बदलामुळे जागितक तापमानात वाढ 

होतांना �दसत आह(ेGlobal Warming). �यामुळे 

पृ�वी�या तापमानात वाढ होऊन जिमनीच े

वाळवंटीकरण, पज��यमानात घट, �ा�यांचे �जातीय 

संतुलन िबघडत चालले आह.े बफा�ळ �दशे नाहीसे 

होत जाऊन पृ�वी�या तापमानात वाढ होत आहे व ह े

मानवी व इतर सजीव जातीस धोकादायक आह.े 
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 जवैिविवधता धो�यात :-पृ�वीवरील ��येक 

सजीवास जीवन जग�याचा अिधकार आह.े मा� 

मानव आपले अिधकािधक जीवन सुखकर कर�या�या 

�य�ात पृ�वीवरील अनेक सजीवास हानी पोहचवीत 

आह.े उदाहरणा दाखल सांगायचे झा�यास मानवा�या 

अितरेक� इंटरनेट वापरामुळे मागील दहा वषा�त 

छो�ा प�ांची सं�या नग�य झाललेी �दसून येत आह.े 

पृ�वीवर सजीवांची एक साखळी असते आिण अशा 

�माणात सजीव न� होत रािहले तर पृ�वीवरील 

जैविविवधता धो�यात ये�याची श�यता आहे व ते 

मानविहतास यो�य नाही.  

 आजारांचे वाढते �माण :-  मानवाची बदललेली 

जीवनप�ती, खानपानप�ती, कामकर�याची प�ती, 

रासायिनक ��ांचा वापर असलेले खा�पदाथ�, 

ओझोनचा झालेला �य यामळेु अितनील �करणे सरळ 

पृ�वीवर येत आह.े या सग�यांमुळे कॅ�सर सार�या 

आजाराचे �माण स�यि�थतीत वाढतांना �दसून यते 

आह.े �याच बरोबर काही साथीवर मानवाने िनयं�ण 

िमळिवले असले तरी नवीन भयंकर आजारांची 

िन�मती होत जाऊन मानवी जीिवतास धोका 

पोहचतांना �दसून येत आह.े  

 घनकचरा �व�थापनाची सम�या :- वाढती 

लोकसं�या आिण व�तूचा मो�ा �माणात होत 

असलेला वापर यामुळे घनकच�याचे �माण सु�ा 

मो�ा�माणात वाढत आह.े आज भारतातील मो�ा 

शहरातून िह सम�या �दसून येते. कारण बराचसा 

कचरा हा सहजपणे न� करता यते नाही. जसे क�, 

�लाि�टकचा वाढता वापर होत आह.े पण ते सहजपण े

न� करणे श�य होत नाही आह.े या सव� 

कच�यांबरोबर ई-कचरा यांनी सु�ा अिधकच भर 

टाकलेली �दसून येते. �यामुळे सु�ा कचरा 

�व�थापनाची सम�या गंभीर होत चालली आह.े  

यासारखी नानािवध आ�हाने मानव जातीसमोर 

पया�वरणातील संसाधनाचा अितरेक� वापर क�न 

मानवाने �वतः�न िनमा�ण क�न घेतली आह.े  

उपाययोजना 

१) मू�यिश�ण :- मानवी जीवनात �या�माण े

समाजजीवन जगात असतांना अनेक सामािजक मु�य े

व �माणके �या�माणे िशकिवली जातात. �याच�माण े

पया�वरणाचे सु�ा भान ठेव�या�या हतेूने पया�वरणीय 

मू�य िश�ण दणेे गरजेचे आह.े मानवाचे पया�वरणाशी 

असलेले नाते आिण पया�वरण संर�ण आिण संधारण 

कर�याची आजची मुलभतू गरज ल�ात घेऊन 

पया�वरणाचा शा�त िवकास साध�या�या द�ुीने �या 

प�तीने मू�यिश�ण दऊेन नवीन िपढी घडिव�या�या 

हतेूने �य� करणे गरजेचे आह.े तसेच ह ेबालमनावर 

�बबिवणे अ�यंत गरजेचे आह.े 

२) पया�वरण जागतृी :- स�ि�थतीत असणारे �भावी 

�सार मा�यमांचा वापर क�न पया�वरणा�या 

�हासािवषयी मो�ा �माणात जाणीव जागृती 

िनमा�ण करणे आव�यक आह.े �याचबरोबर 

पया�वरणाबाबत लोकमत जागृत होणे गरजेचे आह.े 

�यामुळे पया�वरणाचे संर�ण कारणे श�य होईल. 

�याचबरोबर ����या मनात पया�वरणािवषयी 

सजगता िनमा�ण होईल व काही �माणात का होईना 

पया�वरणाचा �हास टळू शकेल. 

३) शासक�य �येयधोरणे :- पया�वरणाचा �हास कमी 

कर�यासाठी जरी समाजमन �याद�ृीने तयार होणे 

गरजेचे असले तरी शासक�य जबाबदारी खूप मोठी 

आह.े �या अनुषंगाने शासनाने �य� करणे गरजेच े

आह.े नवनवीन उ�ोगधंद,े कारखान,े घरे, साव�जिनक 

इमारती िनमा�ण होत असतांना पया�वरण संतुलन 

राख�या�या द�ृीने अनेक औ�िगक व बांधकाम 

िवषयी कायद े कर�यात आले आहते. तरी सु�ा �या 

काय�ाची यो�य अंमलबजावणी होत नस�यान े

पया�वरणाचा �हास थांबतांना �दसून यते नाही. 

�याक�रता या काय�ांची कठोर अंमलबजावणी 

कशा�कारे करता येईल याकडे सरकारने िविश� ल� 

द�ेयाची गरज आह.े 

४) �वयंसवेी सं�थांची भिूमका :- आज�या घडीला 

दशेात अनेक �वयंसेवी सं�था �दसून येतात पण काही 

फ� नाममा� आह.े �या फ� सरकारचे अनुदान 

लाट�यापुरते थातुरमातुर काम करीत असतात. पण 

ख�या अथा�ने �यांनी पया�वरण संर�णा�या हतेूने काय� 

करणे अपेि�त आह.े क�, �या�माणे सुंदरलाल ब�गुणा 

यांनी ‘िचपको चळवळ’ चालवून पया�वरण र�णा�या 

हतेूने व�ृतोड थांबिवली. असे काय� सव� �वयंसेवी 

सं�थांनी करणे गरजेचे आह.े    

अशा�कारे, अनेक नानािवध उपाययोजना राबवून 

आपण पया�वरणाचा �हास कमी क� शकतो, न�ह ेतर 

तो थांबवू शकतो. व पु�हा न�ाने मानवाचा आिण 

िनसगा�चा यो�य संबध साधून मानवी जीवन सुकर 

क� शकता येईल. 

िन�कष� 

मानवाचा आिण पया�वरणाचा अितशय मह�वाचा 

असा पर�पर संबंधआह.ेआिण �यामुळे मानवी जीवन 
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सुकर हो�यास मदत झाली आहे �हणून मानवान े

आपले जीवन जगत असतांना आप�या सभोवताल�या 

पया�वरणाची काळजी घेऊन �याचे संर�ण व संवध�न 

करणे काळाची गरज झाली आह.े  

�दवस��दवस जगाची लोकसं�या वाढत आह.े नवनवीन 

तं��ान िवकिसत होत आह.े पण हे सव� होत असतांना 

पया�वरणीय संतुलन साधणे अ�यंत गरजेचे आह.े 

कारण �यािशवाय मनु�य जीवन यो�य प�तीने जगता 

येणे श�य नाही. �हणून �याक�रता यो�य पाऊले 

उचलणे अितशय िनकराचे झाले आह.े 

रा�ीय आिण आंतररा�ीय �तरावर पया�वरणा�या 

संर�णाक�रता अनेक कायद े केलेले आह.े मा� �या 

काय�ाची सव� रा�ांकडून व रा�ातील नाग�रकांकडून 

यो�य अंमलबजावणी होतांना �दसून येत नाही. 

�यामुळेच आज सागरी �दषूण, न�ा �दषूण, ई-कचरा 

यासार�या सम�या ��येक दशेाला भेडसावत आह.े 

�हणून मानवाने ख�या अथा�ने �वत:चा िवनाश 

थांबवायचा असेल तर पया�वरणीय संसाधनाचा 

िवनाश थांबिवणे गरजेचे आह.े 
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