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वातावरण बदल एक सम या व यावर ल उपयोजना 
 
 

व नील बालाजी पाट ल 

औरंगाबाद- 
 
 

तावना% 
 इं लंडमधील औ यो गक थांबीन े देशाचा वकास याची 
संक पनाच बदलुन टाकल  यानंतर जगातील येक रा ान े वत: या 
वकासासाठ  केवळ उ योगावरच भर दे यास ल  क त केल ेआहे. परंतु 
येक रा ान े वत: या वकास करताना पयावरणीय घटकांचा अतोनात 

वापर केला. या या अ तवापर केला थोड यात वकास, करताना वकास 
समावेशक वकास व चरंतर वकास याकड ेदुल  केल ेआ ण प रणामी 
पयावारणाची हानी वाढतच गेल . भारता या बाबतीत वचार केला तर 
वाढते औ यो गकरण शहर करण, वाहतुक दळणवळण इ. साठ  कोळसा 
व पे ो लयम इंधनाचा सरास वापर वाढत आहे. याचा प रणाम होऊन वातावारणात दुषक घटकांचे माणे वाढूण 
पयावरणीय ऋत ूच ात बदल होत अस याचे दसून येते आहे. यासाठ  केवळ भारतच नाह  तर जगातील सवच वक सत 
व वकसनशील देश जबाबदार आहेत. 
 अमे रकेतील ‘नासा’ च े वै ा नक शा  डॉ. जे स हॅनसेन यांनी आप या टॉम ऑफ माथ ॅड च ेन या 
ंथात’’ वातावरणातील बदल हा महा वनाशकार  आहे. ह  मानवजातीला वाचव याची शेवटची संधी आहे. अस ेसांगीतले 

आहे. हणजेच वातावरणातील बदल हे खुप गंभीर सम या आहे. यामुळे याची कोणती कारणे आहे. व यावर जाग तक 
पातळीवर उपाययोजना यावर या संशोधनपर लेखात अ यास कर यात आला आहे. तसेच वातावरण बदलाची सम या 
काबन डायऑ साईड सार या वषार  वायुमुळे नमाण होते. तसेच मथेन नाइ स ऑ साइड, लोरो लयु काबन हे  
वायना ीन हाऊस गॅस देखील हणतात. जे वातावरणाचे तापमान वाढवून नसगा या ऋत ूच ाला भा वत कर याचे 
काम करतात. तापमान वाढ मुळे समु पातळीम य ेवाढ होऊन समु ाकाठ  राहणा या लोकां या समोर धो याची ि थती 
नमाण होत आहे. याचबरोबर वातावरणातील ओझोन या घरावर ह  याच वपर त प रणाम होऊन सुयाच े अ त र त 
करणे पृ वीपयत येऊन मानवा या आरो यावर वपर त प रणाम क रत आहे. यामुळेच वातावरणातील बदल यावर 
जाग तक पातळीवर सवाना एक  क न य न करणे गरजेचे आहे. 
 
उ टये : 
1. वातावरण बदलास जबाबदार असणा या कारणाचा अ यास करणे. 
2. वातावरण बदलावर कर यात आले या उपाययोजना अ यासने. 
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संशोधन प दती : 
 सदर ल संशोधन हे दि◌तीय साधन साम ीवर आधा रत आहे. यासाठ  का शत ंथ, संदभ ंथ आधा रत आहे. 
यासाठ  का शत ैमा सके, वतमानप ,े सा ता हके, इंटरनेट इ.चा सदर ल संशोधन हे व लेषणा मक व पाचे आहे. 
 
वातावरणावर प रणाम करणारे घटक : 
 वातावरणाम ये जलावरण, जीवावरण, मृ दावरण व न न तापमान अशा सव सजीव सृ ट वर प रणाम कर त 
असतात. मग ते चांगल े कवा घातक कोणते ह  असो हणजेच सजीव व वातावरण हे एकमकावर अवलंबून असतात. 
जे हा मानवी वापरामुळे वातावरण च ाम ये बदल होतो, ते हा याला वातावरणातील बदल अस े हणतात. यासाठ  
खाल ल घटक जबाबदार असतात. कारणीभूत असतात. 
 
1) औ यो गक करण : 
 उदयोगात उ पादन काय कर यासाठ  यं ाची गरज असते व हे यं  इंधना या सा यान ेचालतात. इंधनाम ये 
िजवा यम इंधनाचा वापर के याने, यां या वलनामुळे वातावरण दु षत होते. उद वयोगात बाहेर पडणा या धुराम ये 
काबन डायऑ साईड, नाय ोजन संयुगे व इतर अनेक दु षत घटक असतात. हे घटक वातावरणाला वपर तर या 
भा वत करतात. 

 
2) अ नयं त जंगलतोड : 
 पृ वी या पयावरणाम ये जंगल यात खुप मह व आहे. कारण सव नैस गक या हे जंगला या उपल धतेवर 
आधा रत असतात. परंतु सतत वाढ या लोकसं येमुळे नागर करणासाठ  व या नमाण कर यासाठ  मोठया माणावर 
जंगलतोड केल  जात आहे. प रणामी पृ वीवर ल जंगलतोड माण दवस दवस कमी होत जात आहे. पयावरण 
संतुलनासाठ  कमान 33% े  वनाखाल  असणे गरजेचे असते. पण आज अनेक देशात हे माण 33% पे ा ह  कमी 
झाले आहे. याचा प रणाम हणजेच पज याचे माण क  होते, आवषणाच े वाढते माण आ तेम ये घट, वाढ या 
पा याला नबध नस याने पुराचा धोका अशा अनेक सम या नमाण होत आहे. जर ह  वृ तोड लवकरच नयं णात 
घातल  नाह  तर याच ेखुप घातक प रणाम मानवला सोसाव ेलागतील. 
 
3) महासागरातील हवामान बदल : 
 समु  हे वातावरण बदला या कारणापैक  एक आहे. पृ वीवर ल एकूण भागापैक  71% भाग पा याने (समु ान)े 
यापलेला आहे. समु  हे पृ वीवर ल ऋत ुच ांना भा वत करतात. कारण सुयापासून येणा या करणाच ेशोषण पृ वीपे ा 
तो दु पट माणात करतो. तसेच वातावरणात पज यासाठ  अनुकूल हवामान नम तीम ये देखील समु  सहा यक ठरतो. 
वा यापासून नमाण होणार  धुळीच ेअपहवन वा यामुळे होत ेआ ण ती वातावरणात अ भ थापीत होते. ह  वातावरणातील 
धुळ कालमानानुसार बदल गे याच ेशा ांना ल ात आले आहे. 
 
4) ह रत गृ ह : 
 सूयापासून येणारे करणे पृ वी या भूपृ ठावर पडून हण केल ेजावून ते सभोवातलचे वातावरण उबदार ठेव याचे 
काय केल ेजाते. सूयापासून पृ वीपयत येणार  ऊजा काह  माणात वातावरणातच साठवल  जातात. जवळपास 25% त े
30% ऊजा साठवल  जाते. पृ वीवर येणा या ऊज या काह  भाग परत वातावरणात परावत त केला जातो. यामुळे 
पृ वीवर एक वायुच े कुवच तयार होते. या वायुत काबन डायऑ साइड, जलकण व मथेन यांचा समावेश होतो. पण 
मानवान े वत: या वकासासाठ  वातावरणात मोठया माणात दुषके सोडले व ह रत गृ ह वायु ंना नुकसान पहोचवले 
यामुळे नैस गक वायुचे माण घटून, पृ वीवर ल तापमानात वाढ होत आहे. 
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5) पृ वीवर ल वालामुखी फोट : 
 वालामुखी व फोट ह  एक भौगो लक या असून पृ वी या भूगभातून त त, गरम ला हा रस छ ामाफत 
ज मनीवर येतात. याम ये व पी ला हा रस असतो. यामुळे पृ वी या वातावरणात काबन डायऑ साईड, स फर 
डायऑ साइड, राख, धुलकरण अस ेअनेक वषार  वायु मसळतात. याचा प रणाम हवामान बदलावर होता आ ण यामुळे 
पृ वीवरल तापमान कमी होत जाते. 
 
6) वाढते नागर करण: 
 पृ वीवर ल लोकसं येत सात याने वाढ होत असून नगर व व यांचे माण वाढत आहे. यासाठ  जंगलाची तोड 
क न समट या घरांची, र ते, बांधकाम यात वाढ होत आहे. याच माणे आधु नक दळणवळणाची साधने जसे कार, बस, 
रे व ेगाडी इ.च े माण वाढुन यातून मोठया माणावर हवेत काबन डायऑ साइड सारखे वषार  वायु सोडल ेजातात. 
दुसर कडे जंगलतोडमुळे ऑ सीजन कंवा व छ हवेची कमतरता नमाण होत ेप रणामी वातावरणात तापमान बदलत 
गे याच े दसून येते. 
 वर ल माणे अस ेअनेक घटक हे वातावरण बदलासाठ  कारणीभूत ठरतात. 
 
वातावरण बदलासाठ  उपाययोजना : 
 वातावरण बदलासाठ  सवसवी मानवच जबाबदार आहे. यां या अ ववेकपूण नैस गक संसाधना या अप ययामुळे 
अशी सम या नमाण झाल  हणून यावर नयं ण आण यासाठ  मानवी यांवर नयं ण ठेवणे गरज ेआहे. अस े
ल ात आ यान,े 1995 साल  IPCC ने जवळपास 2000 शा  व वशेष ांनी अहवाल सादर क न यात उपाययोजना 
सुच व या आहेत. 
1. जाग तक पातळीवर वातावरण बदलासाठ  योटो करार कर यात आला याम ये सहभागी रा ांना ीन हाऊस 

उ सजनाची पातळी 90% व न 5% पयत कमी कर याचे सां गतले. 
2. योटो करारात ीन हाऊस उ सजन करणा या मुख 55 देशांना औपचा रक वीकृती घो षत कर याचे सांगीतले. 

पण या वीकृतीला अमे रकेन सु वातीला वरोध दशवला पण शेवट  मा यता दल . 
3. वातावरण बदलावर उपाय कर यासाठ  कोपलहेण येथे 2009 म ये संमेलन झाले. 
4. इंडोने शयातील बाल  येथे 2007 म ये जलवायु स मेलन संप न झाले याम ये जाग तक वाढते तापमान यावर 

भावी उपाययोजनासाठ  सहभागी देशांनी सहमती द वल . 
5. तसेच ां सम ये झाले या स मेलनाम य ेभारताम ये होणारे काबन डायऑ साइडचे उ सजनाचे माण 20% त े

25% पयत कमी कर याचे मा य केले. 
 अशा कार या वेगवेग या स मेलनामाफत वातावरण बदलावर उपाययोजना संदभात य न केल ेजात आहे. 
 
न कष : 
1. वातावरण बदलह  एक वैि वक सम या आहे. 
2. मानवी कायाचा वातावरण बदलावर प रणाम होतो. हणजे ते दो ह  एकमेकांवर आधा रत आहेत. 
3. देशा वारे आ थक वकासासाठ  आधु नक यं , दळणवळणाची साधने यां या वाढ या वापराबरोबर जाग तक 

तापमानात देखील वाढ होत आहे. 
4. वातावरण बदलाचा मा सून या कालावधी व माणावर प रणाम दसून येतो जस े क पज याचा नि चत कालावधी 

सांगणे कठ न होत आहे. तसेच पाऊस पडणे, अ य सम या आहेत. 
5. हवेत सोडले जाणारे काबन डायऑ साईडचे ् रमाण खुप जा त असून नसगाकडून फार कमी काबन डायऑ साईड 

शोषले जाते. याच ेकारण हणजे मोठया माणावर झालेल  जंगलतोड होय. 
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6. पृ वी या भूपृ ठावर ल तापमान 1950 या तुलनेत 2015 म ये 1.8 अशा से सीअस न ेवाढ झा याचे दसते. 
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