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 तवषययची ओळख:- 

 पृथ्वीवर एखयदी गोष्ट नष्ट झयल्ययनंतर 

पुनाप्रस्थयपीत होण्ययची प्रक्रियय तनरंतर सुरू असते. 

संसयधनयंनय पनुास्थयतपत करणहेी तततकेच महत्वयच े

आह.े तवकसीत आतण तवकसनशील दशे अडचणीत 

सयपडले आहते. पययावरण प्रदतूषत होत आह.े ययसयठी 

सुतशतित व जयगरूक नयगररक पययावरणयचे सरंिण 

आतण संवधान करू शकतयत. आजचय मयनव 

पययावरणयप्रती जयगरूक झयलय पयहीजे ययसयठी तमडीयय, 

पत्रकयरयने पुढे यऊेन पययावरणीय प्रदशुन कय होत,े कस े

होते ययतवषयी जयणीव जयगृती तनमयाण केली पयहीजे. 

पययावरणयच्यय प्रदषुणयलय समोर आणणे मयध्यमयचंे कयम 

आह.े महयरयष्ट्रयतील पत्रकयर नयगररकयनंी पययावरणयच े

महत्व समयजयलय समजयवनू सयंतगतले पयहीजे. पययावरण 

िेत्रयतील वन, वन्य पशुशयस्त्र, पययावरण तनयंत्रण, 

पययावरण व्यवस्थयपन, ऊजया प्रणयली आतण पययावरण 

तनयोजन ययतवषयी पत्रकयरयनी, तमडीययने भूतमकय घेण े

कयळयची गरज आह.े 

 

 

सशंोधनयच ेअभ्ययस िते्र:-  सदर संशोधनयचे िेत्र 

पययावरण व तमडीययवर प्रकयश टयकते. पययावरण 

रिणयच्यय दषृ्टीने मयगा आतण सयधने शोधणे ही रूपरेषय 

तनतित केल्यय जयते. 

सशंोधनयच ेध्यये व उक्रिष्ट े:- 

1. पययावरण व समयजमयध्यमे ययचंय सहसंबंध स्पष्ट 

करणे. 

2. पययावरण प्रश्नयतवषयी शयस्त्रीय व तयत्वीक 

मयहीतीचय प्रसयर करणे. 

3. पययावरण पत्रकयरीतचेय प्रसयर व प्रचयर करणे. 

4. जयगततक पयतळीवर व भयरतीय जनजीवनयवरील 

प्रदषुणयचय अभ्ययस, संशोधन करणे. 

सशंोधनयची गतृहतके:- 

1. सजीवसृष्टी व भोवतयलचय पररसर ययचं्ययत सतंलुन 

रयखण्ययसयठी प्रशयसनयने व तमडीययन ेपररतस्थतीच े

प्रयरूप तययर करून तनणाय घेतले पयहीजे. 

2. पययावरण संरिणयसयठी आतण ते सुधयरण्ययसयठी 

आवश्यक असलेले ज्ञयन, मूल्य,े प्रवृत्ती तययर करण े

कयळयची गरज आह.े 
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3. सजीव सृष्टीतील वैतवध्य जतन करण,े जयणीव 

जयगतृी समयज मयध्यमयने केली पयहीजे. 

4. पययावरणयतवषयी जयगरूकतय वयढल्ययमुळे 

पययावरण िेत्रयत नतजकच्यय भतवष्ययत कररयरच्यय 

उज्वल संधी उपलब्ध होतील ययतवषयी 

जयणीवजयगृती करणे कयळयची गरज आह.े 

सशंोधन पध्दती:- 

प्रस्ततु शोध तनबंधयसयठी दयु्यम सयधनयचय वयपर 

करण्ययत आलय आह.े त्ययत तवतवध संदभा ग्रंथयचय, 

पुस्तके, मयतसके, तवतवध तनयतकयलीके, सयप्तयतहक व 

वतामयनपत्रे ययचंय वयपर करण्ययत आलय आह.े संकतलत 

मयतहतीच्यय आधयरे शोधतनबधंयची योग्य मयंडणी 

करण्ययत आली आह.े 

तवषय प्रवशे :- 

सन 1962 सयली अमेरीकेचे जीवशयस्त्रज्ञ रशेल कयसान 

(1907-1964) ययंनी तलतहलले्यय ‘सययलेंट स्प्स्प्रग’ यय 

पुस्तकयलय आज 58 वषा झयले आहते पण मयगील 

वषयातील पययावरण समस्यय, सयमयतजक, रयजकीय, 

औद्योतगक मयनतसकतय अजनू बदलललेी नयही. 1960 

पयसनू पययावरणवयद ही सयमयतजक चळवळ जगयत 

अग्रेसीत झयली ययच पुस्तकयने. खुल्यय अथाव्यवस्थेनंतर 

मयध्यमयची भतुमकय पयर बदलली आह.े चंगळवयद, 

वैयतिक प्रश्नयंनय प्रयधयन्य दणे्ययत येणयरी मयध्यम े

पययावरण आतण तनसगयाच्यय प्रश्नयवर बोलत नयहीत. 

शयसकीय अनयस्थय आह.े भयरतयतील अतंगात 

उत्पयदनयच्यय केवळ 0.012 इतके टक्कय वयटय पययावरण 

रयखण्ययसयठी वयपरलय जयतो. पययावरण रिणयसयठी 

मयध्यम,े त्ययंचे पत्रकयर क्रकतपत कयम करतयत, प्रकषयान े

क्रकती पुढे येतयत ययंचय सखोल अभ्ययस करण्ययची गरज 

आह.े1 

पययावरण जयगतृी व जगयतील पत्रकयररतय:- 

 सन 2000 सयली संयुि रयष्ट्रसंघयने तशखर 

पररषदचेे आयोजन केले होते. त्ययमध्ये गरीबी, स्प्लग, 

आरोग्य, तशिण व पययावरण ययंचय समयवेश होतय. 

पययावरणयची तस्थती योग्य रयखणे आतण जयगततक सबंंध 

सुधयरणे असे लक्ष्य 2015 मध्ये ठरतवण्ययत आले होते.2 

लययलय बयवडम ययंच्यय अनसुयर पययावरण पत्रकयरीतय 

नेहमी दयु्यमच रयहीली आह.े केयय आचयया आतण फेतिक 

नोरोव्हय यय पययावरण पत्रकयरयनंी भयरत आतण दतिण 

आतशययतील पत्रकयरीतय ययवर पुस्तक तलहीले. त्ययत 

भयरत, पयक्रकस्तयन, बयंग्लयदशे, श्रीलंकय, नपेयळ आतण 

मयलदीव येथील पत्रकयरयनी आपआपले अनुभव मयंडले. 

त्ययत कयझीमिुीन अग्रवयल, तडओनी बुन्षय, आदशेीर 

कोवयसजी, पीटर ग्रयफ्रीन, मॅक्स मयटीन, अहमत झकी 

नफीज, ररचडा महयपयत्रय, मयलीनी शकंर इ. ययचं्यय 

तनबंधयचय ययत समयवेश आह.े3 1972 सयली यनुोच्यय 

सवासयधयरण सभनेे मयनव व पययावरण ययतवषयी चचया 

घडून आणली होती. जयगततक पत्रकयर पययावरणयतवषयी 

जयगरूक आहते. जयगततक पययावरण क्रदवस वयर्षषक 

उत्सव मोहीम सयजरी करण,े अन्नधयन्य नष्ट करण,े वन्य 

कटयई, ग्लोबल वयर्षमग वयढतवण ेययसयरख्यय तवषययवर 

लि कें क्रद्रत करतयत. ग्रीन हयऊस इफेक्टस कमी करणे, 

आतवकयसीत जमीनीवर रोप े लयवून बययो-इंधनयच े

उत्पयदन कसे वयढतवतय येईल ययतवषयी प्रत्यि कृती 

करतयत.4  तसेच हययिोपयवरचय उपयोग करणे, सौर 

वॉटर तहटस ऊजया वयपरण्ययस सयमयन्य लोकयनंय 

प्रोत्सयहीत करण्ययसयठी कयबान तटस्थतय यशस्वीपण े

पयर पयडण्ययसयठी सवासयमयन्य लोकयतं जयणीव जयगृती 

करतयत.4 

पययावरण पत्रकयरीतय व भयरत:- 

सकंल्पनय:- हवी फ्रोम (1998) ययंच्यय अनसुयर 

‘सवासयमयन्य नयगररकयनंय पययावयरणतवषयक प्रश्नयच्यय 

तनणाय प्रक्रियते तनतित आतण तबनचूक मयतहतीच्यय 

आधयरे सहभयगी होतय ययवे. यय उिेशयने केललेे लेखन 

म्हणजे पत्रकयररतय होय. पययावरणीय घटनचेे त्ययलय 

ज्ञयन हव,े लोकयमंध्ये जयण,े लोकयतं तमसळण,े संवयद 

सयधन,े इंटरनेट, मयतहतीचय अतधकयर त्ययलय वयपरतय 

येणे गरजचेे आह.े बयतमीच्यय पैलूबयबतची जयगरूकतय, 

शोधपतत्रकेची आवड, खोलयपयतं केले जयणयरे संशोधन 

त्ययलय करतय येणे आवश्यक आह.े 

पययावरण पत्रकयर कसय असयवय? 

 पययावरणीय पत्रकयरयनय धयरणिमतय, 

जैववैतवध्य, पयणी, जंगल, जमीन, हवयमयन बदल, 

प्रदषुण, कृषी, लोकसखं्यय, नयगरीकरण, आरोग्य अशय 

तवतवध तवषययतनू पययावरण पत्रकयररतय करतय यतेे. 

जगभरयत दरवषी अशदु्ध पयण्ययमुळे वयढती रोगरयई, 

त्ययमुळे होणयरे मृत्य,ू पययावरण बदलयमुळे तनसगाचियंत 

होत असलेली तवतवधतय, घनकचरय, ई-कचऱ्ययमुळे 

वयढत जयणयऱ्यय समस्यय, वन्य प्रयण्ययची होत असलेली 

कत्तल, तवतवध घडणयऱ्यय घटनय, चचया तवतवध पररषदय 

ययकड े दलुाि करतय यते नयही. जगभरयत ज्यय प्रकयरे 

पययावरण तवषययकड े आतंररयष्ट्रीय मयध्यमे बघतयत. 

त्ययकड े भयरतयतील व तवशेषत: महयरयष्ट्रयतील 

पत्रकयरयने बतघतले पयहीजे. 19 ऑक्टोबर 2012 लय 

हदै्रयबयद येथे एलेव्हन्थ कॉन्फेरन्स ऑफ पयटीजच े
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आयोजन केले होते. ही दशेयच े लक्ष्य जवैतवतवधतेच्यय 

प्रश्नयवर लि कें क्रद्रत करण्ययसयठी चयंगली संधी होती. 

मयत्र बऱ्ययचशय गोष्टी लोकयंपयतं पोहचल्यय नयहीत.5 

कयरण पत्रकयरयनंी ययकड ेलि क्रदलेच नयहीत. 

 

 

पययावरण पत्रकयरीतकेड ेपयहण्ययचय दषृ्टीकोन :- 

पययावरण पत्रकयर लययलय बयवडम ययचं्यय मतयनुसयर, 

“भयरतीय पत्रकयरयचंय पययावरणयकड े पयहण्ययचय 

दषृ्टीकोन नकयरयत्मक आह.े” पययावरण पत्रकयररतय 

कमीपणयची मयनली जयते. कंुदय क्रदिीत ययचं्ययमते, 

“अनकेयंनय पत्रकयरीतय आतण कययाकतया ययमधलय भदे 

पुरेसय समजत नयहीत.” 1991 च्यय 

जयगततकीकरणयनतंर पत्रकयरयंचय पययावरणयकड े

पयहण्ययचय दषृ्टीकोन बदललय. 1990 पुवी बयगकयम, 

वयघ, झयड े हचे पुवी पययावरण होते. पययावरण 

पत्रकयरीतय गंभीर पत्रकयरीतय आह.े अतनल अग्रवयल 

ययंनी ‘डयऊन टू अथा’ नयवयचे पययावरणयलय वयतहलले े

मयतसक कयढले तेव्हयपयसनू पययावरणयकड े पयहण्ययचय 

दषृ्टीकोन बदललय. पययावरणयत आतय पयणी, भसूंपयदन, 

वयय,ू नसैर्षगक अपयरंपयरीक ऊजया ययंचयही समयवेश होत 

आह.े6 

पययावरणयत स्त्री पत्रकयरीतय:- 

जगभरयसह दशेयतील आतण महयरयष्ट्रयतील मयध्यमे हय 

लोकयसमोरचय मोठय पययाय आह.े शेजयरची छोटी-छोटी 

रयष्ट्र े पययावरणयच्यय तवषययकड े गयंतभययाने पयहत 

असतयंनय आपण अजनूही तवकयसयचे प्रततमयन तमळतवल े

नयहीत. सध्ययचे भयरतयचे प्रततमयन अत्यतं दोषपूणा आह.े 

चंगळवयद, भौततकवयद, दरडोई उत्पन्न, एकुण रयष्ट्रीय 

उत्पन्न ययवरून आजही आपण परंपरयगत पध्दतीन े

मोजमयप करीत असतो. परंतू दयररद्रयतनमूालन, आरोग्य, 

लोकसंख्येची बेसूमयर वयढ व सुरिय आतण 

हवयमयनयतील जवैवैतवधतय हय प्रष्न कयळजीचय 

असतयनय तस्त्रययंचय सहभयग आपण घते नसतो. 

पययावरणयशी तस्त्रययचंे नयते एैततहयतसक आह.े7 तस्त्रययचंे 

पययावरणयषी असलेले नयते भरण-पोषणयच्यय गरजने े

प्रभयवीत आह.े परंतू परुूष व्ययवहयरीक लयभयसयठी 

पययावरणयचे शोषण करतयत. पययावरण पत्रकयरीतमेध्य े

स्त्रीययचंय सहभयग बोटयवर मोजण्ययसयरखय आह.े 

तस्त्रययनंय यय िेत्रयत सुध्दय दयु्यम ठेवले आह.े यय िेत्रयत 

तस्त्रययनंय दयु्यम मयनले गेले. त्ययचबरोबर तीचे प्रश्न 

सुध्दय दयु्यम ठरतवल े आह.े पण तरीही कंुदनय क्रदिीत, 

मेघय पयटकर, पत्रलेखय चॅटजी, मीनय मनेन, लक्ष्मीमतूी, 

सुनीतय नयरययण, बीनय सरवर, सहयनय स्प्सग, मयतलनी 

शंकर, कल्पनय शमया, मनोरी तवजयसेखरय इ मतहलयचंी 

नयवे आपणयस घेतय यईेल.8 

पययावरण जयगतृी व समयज मयध्यमयची भतूमकय:- 

 1980 च्यय दशकयत प्रसयरमयध्यमयनंी 

पययावरण चळवळीस प्रतसध्दी त्ययत सयतहत्ययची भूतमकय 

महत्वयची आह े त्ययनंी समयजमन तययर करण्ययसयठी 

पररश्रम घतेले. तवतवध सविेणयतनू ह े तसध्द झयले आह े

की, 80 टके्क  मयणसयनंय दरुतचत्रवयणीहून, 50 टके्क 

मयणसयंनय रेडीओव्दयरे मयतहती तमळते आतण भयरतीय 

मुद्रीत मयध्यमयत पययावरणतवषयक बयतम्ययनंय 1.5 टके्क 

इतके नगण्य स्थयन दतेयत. पययावरणयलय वयहीलले े

बरेचसे सयतहत्य उपलब्ध आह.े पयणी, जमीन, सयगर 

संपत्ती, जंगल संपत्ती अशय पययावरणयसयठीच्यय स्थयतनक 

पयतळीवरील संघषयाची मयतहती घेतली आह.े तवतवध 

कययद,े पययावरण चळवळीतवषयी अनेक संदभा येतयत. 

ययचबरोबर भयरतयतील संकटग्रस्त पक्ष्ययच्यय आधयरयवर 

पुस्तक आहते. अणूप्रकल्पयतवषयी जनमत करण्ययचे कयया 

पुस्तकयनी, पत्रकयरयनी केले. मयळढोक पक्ष्ययचे संवधान 

झयले पयहीजे ययसयठी मोहीम रयबतवली. दयररद्र्य आतण 

पययावरणयचय ऱ्हयस ययचंय परस्परसंबंध लयवललेय आह.े9 

पययावरण जतनयमध्ये मयतहती तंत्रज्ञयनयची मदत 

गरजचेी आह.े नैसर्षगक संसयधनयचय व स्त्रोतयचंय 

कयटकसरीने वयपर केल्ययस दजदेयर जीवनपध्दती 

तनमयाण होईल ययतवषयी तवतवध मयध्यमयतनू लेखन 

झयले आह.े हवयमयन बदलयमुळे शेतीवर कयय पररणयम 

होतो ययतवषयी सुध्दय जयणीवजयगृती मयध्यमे करतयत.10  

ग्लोबल वयमींग आतण हवयमयन बदलयच्यय सकंल्पनयचय 

प्रचयर व प्रसयर जनमयणसयत प्रसयरमयध्यमे करतयत. 

तयपमयनवयढ आतण भयरतयत ओझोनचय थर, 

तयपमयनवयढीशी कसे जुळते ययतवषयी मयध्यमे धयवतय 

आढयवय घेतयत. वृियरोपन, हरीतगृहवयय,ू तयपमयन 

वयढ, जमीन प्रदषुण, कचरय, ई-कचरय, प्लयतस्टक, 

तवजचेय वयपर, अणुवीज, ध्वनीप्रदषूण इत्ययदी 

तवषययची उकल आजची मयध्यमे करतयत.11 

तनष्कषा :- पययावरण हय आजच्यय कयळयतील परवलीचय 

शब्द आह.े जनसयमयन्ययमध्ये पययावरणयच्यय मलुभतू 

संकल्पनयबयबत समज-गैरसमज आहते. पररणयमी त े

सोडतवण्ययसयठी जनमतयच्यय रेटययतनू तनमयाण होणयरी 

रयजकीय इच्छयशिी रयजकीय व्यिीमध्ये तनमयाण होत 

नयही. कचरय, झयडतेोड, ध्वनीप्रदषुण, वययुप्रदषुण, 

ययतवरूध्द आवयज उठतवलय पयहीजे. प्रत्यि तियर 

करण,े फोनवरून कळतवण,े वतामयनयतनू प्रतसध्द करणे 

कयळयची गरज आह.े तनसगा सवंधान करणे ही आपली 

तततकीच महत्वयची जबयबदयरी आह.े नैसर्षगक 
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