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साधनसंप ी या संवधनासाठी शा त िवकासाची गरज 
 

ा. िवजय इथाप.े 

भूगोल िवभाग, 

ी छ पती िशवाजी महािव ालय, ीग दा 
 

 
घोषवारा: 

आधुिनक युगातील मानवा या िवकास या संक पने या बदल या 
िवचारधारेतूनमानवाने िनसगाचे शोषण केले. यातून मानवाने पृ वीचा नैस गक, 

जैिवक व भौगोिलक समतोल िबघडवून टाकला आहे. स ि थतीचा िवचार केला 

असता असे ल ात येते क , मानव या माणात नैस गक साधनसंप ीचा वापर 

करत आहे यानुसार मानवाला पृ वीवर असणारी साधन संप ी पुरेशी नसून 
मानवास तीन पृ वीवर जेवढी साधन संप ी उपल ध आहे एव ा साधन संप ी 
ची गरज आहे. मानवी िवकासाचे ितिनिध व करणारे घटक हणजे 

औ ोिगक करण, आधुिनक शेती या कारणामुळे िनसगाचे कधीही न भ न येणारी 

अप रिमत हानी झाली आहे. िनसगात उपल ध असणा या िविवध ाणी, जमीन, 

हवा, पाणी या घटकावर मो ा माणावर दु प रणाम होऊन पयावरणीय 

असंतुलन िनमाण झाले आहे.पृ वी या संतुलनाची जबाबदारी मानवाची अस याने 

मानवाने अितशय समपक िवचाराने साधनसंप ीचे संवधन करणे अितशय गरजेचे 
आहे. यासाठी पयावरणाचा हणजेच साधनसंप ीचा वापर शा त प तीने होणे 

गरजेचे आहे. अ यथा अशाच प तीने मानवाने येणा या काळात साधनसंप ीचा 

वापर केला तर या पृ वीवरील साधनसंप ीचा नामशेष होऊन मानवी अि त व 
धो यात येऊ शकते. हणूनच साधन संप ीचे संवधन अशा प तीने करणे गरजेचे 

आहे क  स कालीन मानवी गरजा भागून भिव यकालीन िपढीसाठी साधन संप ी 
उपल ध रािहली पािहजे हणजेच ितचा वापर अितशय शा त प तीने करणे 

म ा  आहे. अ यथा मानवी भिव य िनि तच धो यातआ यािशवाय राहणार 

नाही. 
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तावना: 

पृ वीवरील सवात बुि मान ाणी हणून मानवाची ओळख आहे. मानवी उ प ीपासून ते 

आज पयत मानवाने जे अमुला  बदल केले या बदलास िनि तच मानवा या बु ी कौश याला 

योगदान ावे लागेल. मानवाने या या सोईनुसार पयावरणाचा व पयावरणात उपल ध 

असणा या साधनसंप ीचा वापर क न याची सामािजक, आ थक, सां कृितक, वै ािनक, 

शै िणक, शारी रक गती केली परंतु हे करत असताना याने नैस गक साधन संप ीचा अमयाद 

वापर केला. या अमयाद वापरामुळे िनसगाचा समतोल वेगाने िबघडू लागला. या िबघडले या 

समतोल अनेक कार या आप ना िनमं ण देत आहे. याम ये ामु याने जागितक तापमान वृ ी, 

भूकंप, वालामुखी, महापूर, ढग फुटी, दु काळ, साथीचे रोग यासार या पयावरणीय आप ीचा 

सामावेश होतो. वा तिवक पाहता आ दमानव ित दन 2000 कलो कॅलरी वापर करत होता परंतु 

आधुिनक युगातील मानव ित दन 230000 एव ा कॅलरीचा वापर करत आहे. याव न मानव 

नैस गक साधन संप ीचा वापर अितशय वेगाने करत आहे हे ल ात येते. याच बरोबर मानवाला 

मो ा माणावर पयावरणीय संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. मानवाने वतःचे जीवन सुखमय 

कर यासाठी िनसगाचा जो अनादर केला आहतेो अनादर टाळ यासाठी मानवास नैस गक साधन 

संप ीचा वापर शा त प तीने करणे अितशय गरजेचे आहे. अ यथा मानवास भिव यात आप या 

सुंदर वसुंधरेचा याग क न दुस या हावर आपला िनवास कर यासाठी आतापासूनच य  करणे 

गरजेचे आह.े याचा ापक िवचार मानवी सं कृतीला करणे गरजेचे आहे. थोड यात मानवाला 

आपले घर अबािधत ठेव यासाठी कोण याही पयावरणीय साधन संप ीचा िवचार, आचार, वापर, 

शा त,िनरंतर टकव याची गरज आह.े 

 

साधन संप ीचे संवधन: 

आधुिनक युगातीलमानवाने आपले जीवन अिधक सुखमय व समृ  कर यासाठी 

पयावरणाचा अितरेक  वापर केला क  जी अितशय मया दत व पाची साधन संप ी आहे. अशा 
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या मया दत साधनसंप ीचा वापर काळजीपूवक अितशय डोळसपणे केला नाही तर ितचे साठे 

भिव यात  हणजेच नजीक या काळात संपु ात येणार आहेत. हणूनच अशा या साधनसंप ीचे 

काळजीपूवक िनयोजन क न ितचे व थापन करणे सु ा गरजेचे आहे थोड यात साधन 

संप ीचा डोळसपणे व धोरणाने उपयोग करणे यालाच साधन संप ीचे संवधन असे हणतात. 

िनसगात आढळणा या नैस गक साधन संप ीचा वापर करत असताना या साधनसंप ीचा िवकास 

व वाढवणे अितशय अग याचे आह.े यासाठी यो य िनयोजनाची व व थापनाची गरज आह.े 

ख या अथाने मानवाची िवकास या होत असताना साधन संप ीचा अिनबध आगाशी अ ाहत 

वापर केला गेला याचा प रणाम िविवध पयावरणीय सम या िनमाण हो यात झाला. या 

पयावरणीय सम यांनी काळा या ओघात अितशय भयानक उ  व प धारण केले आह.े हणजेच 

पयावरणीय सम या कमी कर यासाठी मानवास साधन संप ीचा वापर अितशय यो य प तीने 

करणे गरजेचे आह.े साधन संप ीचा वापर करत असताना स ि थतीचा िवचार क न 

भिव यकाळाचा सु ा िवचार करणे म ा  ठरते. भिव य काळ व वतमान काळ या दो ही 

घटकांचा समतोल साधने हणजेच साधन संप ीचे संवधन होईल. साधनसंप ी ामु याने ित या 

िवकास व संवधन या दोन गो त अंतभूत होते उपल ध साधनसंप ीचा अिधकािधक वापर करणे 

यालाच साधनसंप ीचा िवकास हणतात. तसेच साधन संप ीचा यो य वापर करणे ितचा अप य 

टाळणे हणजे ितचे संवधन होय. थोड यात ितचा अनाव यक िवनाश टाळणे हे अिभ ेत आह.े 

यासाठी वृ तोड केली तर वृ  लागवड करणे असे उपाय संवधन जोपास यासाठी करणे गरजेचे 

आह.े 

 

शा त िवकास: 

मानवी जीवन नैस गक व सामािजक घटकावर अवलंबून आहे. मानवा या आ थक गरजा 

भागव यासाठी याला साधन संप ीचा वापर करणे अिनवाय आह.े कारण मानवी गती होत 

असताना िविवध साधन संप ीची गरज भासू लागली. यावर ामु याने औ ोिगक करण व 

वै ािनक गती या घटकांचा भाव दसतो. औ ोिगकरणामुळे साधन संप ीचा मो ा माणावर 

वापर होत आहे क  यामुळे िविवध पयावरणीय सम या िनमाण होतात. याम ये भू दूषण, जल 

दूषण, वायू दूषण यांचा समावेश होतो. हे होत असताना या सम या वतमान काळात 
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ासदायक असून या भिव यकाळात अितशय उ  व प धारण करतात. हणूनच हे 

टाळ यासाठी आ थक िवकासाची फळे वतमान िपढीबरोबरच भिव यकालीन िप ांना देखील 

िमळाली पािहजेत यासाठी सम वय साधणे गरजेचे आह.े कोण याही साधनसंप ीचे वापराचे 

िनणय वतमान िपढीवर अवलंबून आहेत. परंतु असे क न भिव यकालीन िपढीवर एक कारे 

अ याय होऊ नये यासाठी शा त िवकास करणे गरजेचे आह.े 

शा त िवकास हणजे असा िवकास क  जो भिव यकालीन िप ां या वतः या गरजा 

पूण कर या या साम याचे तडजोडी िशवाय वतमान कालीन गरजांची पूतता करणे होय. ँटलँड 

अहवाल 1987 शा त िवकास ही संक पना अनेक दृि कोनातून िवचारात घेणे गरजेचे आह.े 

शा त िवकास, अथशा , रा यशा , प रि थतीक  शा , अशा अनेक शाखांशी संबंिधत आहे 

शा त िवकास हा वतमान िवकासाबरोबरच भिव य कालीन िवकासाचा िवचार करणारे आहे. 

वतमान ि थतीत साधन संप ीचा जो अवाजवी वापर सु  आहे तो भिव यातील िप ांसाठी 

सम या िनमाण करणारा आह.े हणूनच साधन संप ीचा शा त वापरावर भर देणे गरजेचे आह.े 

थोड यात असे हणता येईल क  वतमान कालीन िवकास व भिव यकालीन िवकास यां याशी 

शा त िवकासाचा दुवा संबंिधत आह.े 

 

शा त िवकासाची गरज: 

जागितक आ थक पधामो ा माणावर साधनसंप ी या वापरावर प रणाम करते. 

जगात िविवध देश यां या िवकास येत असून ही िवकास या येक देशात िभ  

व पाची आह.े िवकासाचा ह  हा मानवाचा मूलभूत अिधकार आहे. क  जो सवाना समान आहे 

याम ये अनेक िवकिसत रा ांनी या अिधकाराचा वापर क न मो ा माणावर साधन संप ीचा 

अिनबध वापर केला. हे करत असताना या िवकिसत रा ांनी साधन संप ीचा वापर आिण 

पयावरणीय भाव आकडे दुल  केल.े आतापयत जो िवकास झालेला आहे तो मानव केि त 

िवकास आह.े याम ये ामु याने िवकिसत देशांचा समावेश होतो. या देशांनी मो ा माणावर 

हवा, पाणी, मृदा अशा घटकांचे दूषण वाढवले आह.े िवकिसत िवकसनशील देशां या 

साधनसंप ीचा अित र  वापर असाच सु  रािहला तर िवनाशा या दवसाला त ड ावे लागेल. 

शा त िवकासावर भर दे याची गरज केवळ आ थक गतीसाठी नसून साधन संप ीचे संवधन व 

पयावरणीय संवधन होईल. शा त िवकास ामु याने नैस गक साधनसंप ीचा काय म वापर 
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कर यासाठी तसेच भिव यकालीन िप ांचे जीवनमान उंचाव यासाठी, आ थक िवकासासाठी, 

दूषण कमी कर यासाठी दा र  िनमूलनासाठी व साधन संप ी या संवधनासाठी गरजेचे आह.े 

भिव यकालीन िपढी या उ वल भिवत ाची जबाबदारी संपूण मानव जातीवर आहे. यासाठी 

दृ ीकोनात बदल करणे गरजेचे आह.े उपभोगवादी िवचारांना ितलांजली दे याची गरज आह.े 

तेवढेच साधन संप ीचा वापर करणे पयावरणीय नैितकता व ितची जबाबदारी वीकारणे साधन 

संप ीचे मु य अबािधत ठेवणे यासाठी शा त िवकासाची गरज आहे. 

 

साधनसंप ीचा वापर आिण  सम या: 

साधनसंप ीचा बेसुमार वापर अनेक पयावरणीय सम या िनमाण केलेले आहेत. 

औ ोिगकरणामुळे हवा दूषण होत आह.े हवाया साधनसंप ीचा मो ा माणावर दूषण 

झा याने दवस दवस हास होत आह.े हवा दूषणामुळे िविवध कारचे रोगराई पसरते याम ये 

ामु याने द लीसार या शहराचा िवचार केला तर असे ल ात येते क  हे शहर मानवा या 

वा त ासाठी यो य नाही. पृ वीवर येणा या काळात पाणी संकट उभे राहणार असून या 

साधनसंप ीचा वापर अितशय यो य प तीने करणे गरजेचे आहे. भूतलावर वापरायो य पा याचा 

िवचार केला असता ते अितशय नग य आहे हे ल ात येत.े हणूनच पाणी या साधनसंप ीचा 

वापर अितशय यो य प तीने करणे गरजेचे आह.े भिव यातील यु  पा याव न होतील असे हटले 

जाते. िनसगात आढळणा या िविवध साधन संप ी म ये जैवइंधन यांचा समावेश होतो या 

जैवइंधना या वलनातून अनेक अनेक सम या िनमाण होत असताना हे इंधन भिव यात नामशेष 

हो या या मागावर आह.े यािशवाय सुनामी लाटा, समु  पातळीत भर, भूकंप, महापूर, दु काळ, 

च वादळे यासार या सम या साधनसंप ी या अितवापरामुळे िनमाण झाले या आहेत. 

साधनसंप ी या वापराम ये ामु याने लोकसं या िव पोट, तं ान, चंगळवाद 

यासार या गो चा मह वाचा सहभाग आह,े मानवाने गरज नसताना अनेक व तूंचा वापर केलेला 

आह.े हा वापर मानवाचा भिव यात घात करील असे ल ात येते. 
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साधनसंप ीचा पयावरण पूरक शा त वापर: 

मानवी िवकास या िविवध ि थ यंतरातून जात असताना िविवध कारचे भौितक 

भौितक बदल घडत आले आहेत. हे होत असताना िविवध पयावरणीय संतुलन िबघडलेले आह.े हे 

संतुलन अशाच प तीने सु  रािहले तर मानव जातीस वतमान िपढीने घेतले या िनसगाचा 

उपयोग पुढील अनेक िप ांसाठी शाप ठरतो हणूनयेणा या िप ा उ म पयावरण उपभोग 

घेतील तसेच यां यासाठी साधन संप ी उपल ध राहील अशा प तीने मानवी िवकास या 

चालू ठेवावी. यासाठी िविवध सकारा मक गो चा अवलंब करणे गरजेचे आहे 

 सा या जीवनप तीचा अवलंब करणे. 

 आहार िबहार सं कृती याचा पयावरणाशी सांगडघालणे. 

 िवजेचा वापर मया दत करणे पा याचा वापर मया दत करणे जिमनीचा वापर मया दत 

करणे वृ लागवड करणे याची जपणूक करणे नदी प रसं था तळी प रसं था सागरी 

प रसं था यांचे संवधन करणे. 

 वृ व ली आ हा सोयरे अशा संक पना राबिवणे. 

 सामािजक वनीकरण यासार या संक पना राबिवणे पाणी आडवा पाणी िजरवा यासार या 

संक पनांना ो साहन देणे. 

 जनसमूहास साधनसंप ीचे मह व पटवून देणे. 

 जैव इंधनाचा वापर कमी करणे इलेि क वाहनांचा वापर करणे सौर इंधनांचा वापर 

करणे. 

 जनजागृती करणे पयावरणाचे मह व पटवून देणे िविवध कारचे उप म राबिवणे. 

 रा ीय वाची भावना िनमाण करणे नैितकतेची जाण क न देणे. 

 चंगळवादाला थारा न देणे. 

 मानवी दािय वाची भावना िनमाण करणे. 

 िनसगाशी मानवी नैितकता अधोरेिखत करणे. 
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समारोप : 

वरील सव िववेचनाव न असे दसून येते क  िनसग हा मानवापे ा े  असून मानवाला 

वतःचे अि त व टकव यासाठी िनसगातील उपल ध साधनसंप ीचा वापर अितशय काटेकोरपणे 

करावा लागणार असून मानवी िवकास करत असताना उपल ध साधनसंप ीचा वापर 

वतमानकाळात यो य प तीने क न भिव यकालीन िपढीसाठी ती कशी उपल ध रािहल याचा 

िवचार करणे गरजेचे आह.े  यासाठी मानवाने उपल ध साधनसंप ीचा वापर शा त प तीने 

करणे म ा  आह,े अ यथा मानवी अि त वासाठी धो याचा इशारा िनसग कायमच देत राहील. 

परंतु मानवाने वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे. 
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