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१) �ा�ता�वक : Introduction 

भारत या देशाची जागतक पातळीवर �वकसनशील रा��ाकडून �वक�सत 

रा��ाकड े वाटचाल करणारा देश �हणून ओळख होत आहे, अ�लकड े $%येक &े'ात 

$गती (दसत आहे, )पध+,या युगात होणा.या वाढ, �वकास व व1ृी या 

$गतीबरोबरच �व�वध आ3हाने भारतीय समाजापुढे उभी आहेत. 

अ�लकड े पया6वरणाचा मो7या $माणात .हास देशात होत आहे, यामुळे 

भारतापुढे न3हे तर संपूण6 जगासमोर एक मोठे आ3हान आहे, यामुळे आज 

$ाधा;याने पया6वरण संर&ण याकड े �वशषे ल& (दले जात आहे. 

१९८६ ,या रा��Aय शै&Cणक धोरणाने ‘ पया6वरण संर&णा’चा दहा पायाभूत 

घटकांत समावेश केला आहे. अ�लकड े $ाथ�मक, माFय�मक व उ,च माFय�मक 

)तरावरती �व�वध इय%तांमFये पया6वरण �श&णाचा समावेश होत आहे. 

१९७२ मFये राJय घटनेत दKु)ती कKन [ कलम ५१] Mवारे मूलभूत 

कत63यांमFये पया6वरण संर&णाचा समावेश केला आहे. यासारNया �व�वध तरतुदA 

कKनसु1ा पया6वरणाचा .हास थांबत नाहA. यावर शासन मो7या $माणात 

उपाययोजना करAत आहे. 
 

२)  उ�ेश : [Objective] 

अ)  पया6वरण �श&णाचा अOयास करणे 

आ)  पया6वरण �श&णाची उ(P�Qयेचा अOयास करणे 

इ)  पया6वरण संर&णाबाबत घडामोडींचा अOयास करणे 

ई)  �वकासासाठS पया6वरण �श&णा,या गरजेचा अOयास करणे 
 

३) ग�ृहतके : 

अ)  पया6वरण �श&णाचा अOयास करAत आहे 

आ)  पया6वरण �श&णाची उ(P�Qयांचा अOयास होत आहे 

इ)  पया6वरण संर&णाबाबत घडामोडींचा अOयास होत आहे 
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ई)  �वकासासाठS पया6वरण �श&णाची गरज पाहून संशोधन होत आहे. 
 

४) पयावरण �श�ण : [Environment Education] 

पया6वरण यासाठS इंTजीमFये Environment हा शUद आहे. Environ 

याचा अथ6 to surround असा होतो. To surround याचा अथ6 वेढणे / 

एखाMया परAि)थतीला वेढणे असा होतो. 
‘The entire range external influences acting to an 

organism both the physical and biological constitut e 
Environment.’ 

- Britinnica Encyclopedia 
 

‘ एखाMया सजीवावर भौतक आCण जै�वक घटक पXरणाम करतात, %याचा 

समावेश पया6वरणात होतो.’ 
‘The sum total of all conditions and influences whi ch 

affect the development growth, life and death of an  
organism, specis or race.’ 

-  Universal Encyclopedia 
 

‘ एखादा सजीव, %याची जात / वंश यांची वाढ, �वकास, जीवन आCण 

म%ृयु या सवाYवर पXरणाम करणा.या सव6 पXरि)थती, संNया व $भावी घटक यां,या 

समु,चयाला पया6वरण �हणतात.’ 

पया6वरण हA सापे& संZा आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

५) युने�कोने सां'गतलेल) पयावरण �श�णाची उ��*+ये : 

क)  नागXरकांमFये पया6वरणा�वषयी जाणीव- जागतृी नमा6ण करणे 

पयावरण 

नैस[ग6क मानवन�म6त / सां)कृतक 

ज�ैवक 
वन)पती 
$ाणी 
सू\म जीव 

अज�ैवक 
हवा 
जमीन 
पाणी 

ऊजा6साधने 
खनजे 

सामािजक पया6वरण 
आ[थ6क पया6वरण 
राजक^य पया6वरण धा�म6क पया6वरण 
तं'Zाना%मक पया6वरण 
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ख)  नागXरकांना पया6वरणा�वषयी Zान देणे व अनुभव $ा_त कKन दे`याची संधी 

देणे. 

ग)  नागXरकांमFये पया6वरणा�वषयी सकारा%मक अ�भव%ृतीचा �वकास करणे 

घ)  नागXरकांमFये पया6वरणा�वषयक सकारा%मक मूaये नमा6ण करणे 

ङ)  पया6वरणा�वषयक सम)या सोड�व`यासाठS नागXरकांमFये आवcयक कौशaयांचा 

�वकास करणे 

च)  नागXरकांमFये पया6वरणाच े आ[थ6क मह%व, सdदय6मूaय इ. च े आकलन 

कर`याची &मता नमा6ण करणे 

छ)  पया6वरण संवध6नामFये आCण पया6वरण�वषयक चळवळींमFये नागXरकांचा सf^य 

सहभाग $ा_त करणे 

अमेXरकेतील ि)मथसोनअन सं)थेने भारतीय �श&ण $णालAत सव6 )तरांवर 

पया6वरण �श&ण आरंभ कर`यासाठS �वMयापीठ अनुदान आयोगा,या माFयमातून 

एका काय6शाळेच े आयोजन केले होते. या काय6शाळेत पया6वरण �श&णाची �व�वध 

)तरांवरAल उ(P�टे तथा अOयासfम निcचत कर`यात आला. 
 

६) पयावरण संर�ण व �श�णाबाबत.या मह0वा.या घडामोडी : 

१९५८  -  लंडन येथे धकेु [smog] ची घटना जागतक )तरावर  

          पया6वरणाचा �वचार कर`यास करणीभूत ठरेल. 

१९७१  -     �वMयापीठ अनुदान आयोगाने [UGC] ‘ पया6वरण’ या 

�वषयावर एक काय6शाळा आयोिजत केलA. 

१९७२  - )टॉकहोम पXरषद )वीडनमFये भरलA. आंतररा��Aय पातळीवरAल 

हA प(हलA पXरषद होती. भारता,या वतीने इं(दरा गांधी यांनी भाषण केले. 

गXरबीने $दषूण नमा6ण होते हा �वचार मांडला. २० वषाYनंतर एक' ये`याच े

ठरले. या पXरषदेत ‘ संयुiत रा��संघ पया6वरण काय6fम’ [United 

Nation’s      Environmental Programme] UNEP या 

�वभागाची )थापना केलA. 

१९७२  -   मFये भारतीय राJयघटनेत दKु)ती कKन ( कलम ५१) मूलभूत  

        कत63यात पया6वरण संर&णाची तरतूद कर`यात आलA.  

१९७४  -   पया6वरण �श&णाचे )वKप शालेय �श&णाशी जोड`यात आले. 

१९७५  -   आंतररा��Aय पया6वरण �श&ण काय6fमातफ+  ‘ बेलTेड’ येथे एक  

        कृतस' आयोिजत केले. 

१९७७  -   ‘ तबलAसी’ [Tiblissi] ( र�शया) येथे पXरषद भरलA 

होती. 
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१९८०  -   भारतात )वतं' कl mAय पया6वरण व वन मं'ालयाची )थापना – 

        भोपाळ येथे रा��Aय पया6वरण सं)थेची )थापना. 

१९८३- ८५ - ‘World Commission on Environmental & 

          Development’ या क�मशनच े Brudtland हे 

अFय& होते. 

          %यामुळे यास Brudtland Commission या 

नावानेहA  

          ओळखले जाते. oुडलॅ`ड यांनी शाcवत �वकासाची 

3याNया 

          येथेच केलA. 

१९८३  -    Non Aligned Summit मFये भारतातफ+  पया6वरण  

जतन  व आ[थ6क �वकासा,या संबंधाला मा;यता दे`यात आलA. 

१९८५  -  NCERT ने $ाथ�मक )तरावरAल पया6वरण �श&णाचा  

          अOयासfम तयार केला. 

१९९२  -     oाझीलमFये ( Xरओ) येथे १९७२ ला ठरaया$माणे २० वषाYनी  

          पXरषद भरलA. वसुंधरा �शखर पXरषद या नावान े ती  

          ओळखलA जाते. 

२००२  -      १९९२ नंतर १० वषाYनी पु;हा एकदा जागतक )तरावर 

सव6जण एक' आले. हA पXरषद जोहा;स बग6 ( दr&ण आstका) येथे  

          भरलA होती. 

२००५  -    आTा ( भारत) येथे आंतररा��Aय पातळीवरAल पXरषद भरलA.  

          या पXरषदेत पया6वरण �श&णाची Fयेये, उ(P�टे 

याबाबत चचा6 झालA. 

२००५  -  भारतात रा��Aय अOयासfम आराखडा – २००५ मFये  

          ‘ पया6वरण �श&ण – [चरंतन �वकासासाठSच े �श&ण’ 

�हणून समावेश कर`यात आला. 

२००५- १४ -     युनोने २००५ ते २०१५ हे दशक [चरंतन �वकासासाठSचे 

दशक �हणून जाहAर केले. 
 

७) शा�वत �वकासासाठ
 पयावरण �श�णाची गरज : 
[Need of Environment Education for Sustainable 
Development] 

चालू दशक [ २००५- २०१५] हे ‘ शाcवत �वकासासाठS,या �श&णाच े दशक’ 

�हणून युनोने जाहAर केले आहे. आज जग �वZान, तं'Zाना,या जोरावरती मो7या 

$माणात $%येक &े'ात $गती साधत आहे. याच वेळी पया6वरणाकड े दलु6& केaयाने 
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हA $गती [चरंतन sकंवा शाcवत असेलच असे सांगता येत नाहA, यामुळेच शाcवत 

�वकासासाठS पया6वरण �श&णाची गरज भासते. 

क)  वत6मान व भावी �पढA,या गरजा भाग�व`याची &मता नमा6ण कर`यासाठS 

ख)  [चरंतन / शाcवत मानवी �वकास साध`यासाठS 

ग)  पया6वरण व �श&ण यांचा एकu'त �वचार कर`यासाठS 

घ)  नसगा6चा �ववेकपूण6 वापर कर`याची व%ृती नमा6ण कर`यासाठS 

ङ)  पया6वरणाचा समतोल राखला जावा यासाठS 

च)  नैस[ग6क साधन संप%तीचा काळजीपूव6क, योvय वापर कर`यासाठS 

छ)  पया6वरणीय सम)या टाळ`यासाठS 

ज)  पया6वरणाचा होत असलेला .हास थांब�व`यासाठS 

झ)  आरोvयदायी जीवन जग`यास मदत कर`यासाठS 

ञ)  राहणीमानाचा दजा6 सुधार`यासाठS 

८) शा�वत �वकासासाठ
 पयावरण �श�णाच ेमह0व : 
[Importance of Environment Education for Sustainable 
Development] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         फायदे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग

र

ज 

पयावरण �वकासासाठ
 

• नैस[ग6क साधन सामुTीच े र&ण 

होईल 

• नैस[ग6क साधन सामुTीचा $भावी 

वापर होईल 

• वत6मान व भावी �पढA,या गरजा 

भाग�वaया जातील 

• पया6वरणीय .हास थांबून समतोल 

नमा6ण होईल 

नैस[ग6क सम)यांचे $माण कमीआ'थक �वकासासाठ
 

• रा��Aय दाXरxय कमी होईल 

• आवcयक मालाच े जा)तीत 

जा)त रा��Aय उ%प;न करता 

येईल 

• नोकरA, 3यवसाया,या भरपूर 

संधी उपलUध होतील 

• आ[थ6क &े'ात ;याय $)था�पत 

होईल 

• बेकारA, दाXरxय कमी होऊन 

सामािजक �वकासासाठ
 

• नैस[ग6क साधन सामुTी,या 

वापराची समान संधी $ा_त 

होईल 

• प%येक 3यiतीमFये 

सुरr&ततचेी भावना नमा6ण 

होईल 

• सामािजक सम)या कमी 

होतील 

• सामािजक आरोvय राखले 
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९) समारोप : 

)पध+,या युगात  �वMयाथy वग6 यश)वी होऊन देशांत शांतता नांदनू रोजगार 

वाढ, रा��Aय उ%पादनात वाढ, भेदभाव कमी, समानता या सव6 मह%वा,या बाबी 

घडून ये`यासाठS �वMयाzयाYना $ाथ�मक ते उ,च )तरावरAल �श&ण नसगा6,या 

माFयमातून दे`यासाठS शासन )तरावKन $य%न करणे मह%वाच े आहे. ते होत 

आहे. �वMयाzयाYना नसगा6,या इतहासाच े Zान देणे. पया6वरण संतुलनाबाबत 

मा(हती देणे, नसगा6बाबत उ%सुकता जागतृ करणे, वैयिiतक आरोvयाच े मह%व 

)प�ट करणे, पया6वरणाच े मानवी जीवनातील मह%व )प�ट करणे, पXरसं)थेबPल 

Zान देणे, पया6वरणाबPल सकारा%मक {�टAकोन �वक�सत करणे, $दषूणाबPल 

सामा;य मा(हती देणे, पया6वरणाबPल सकारा%मक मूaये Kज�वणे. 

वरAल सव6 उ(P�टांनुसार शासन देशात न3हे तर जगात मो7या $माणात 

$य%न करAत आहे. यातनू भiकम नेता हA देशाला �मळेल, यात शंकाच नाहA. 
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अ)  अFययन व अFयापन $ा. गणेश च3हाण ( न%य/ नूतन $काशन, पुणे) 

आ)  आधुनक �श&ण $ा. कुलकणy $गती $काशन, पुणे 

इ)  अFययन अFयापनाच े मानसशा)' $गती $काशन, पुणे 
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ऊ)  मानसशा)'ाचा �वकास आCण अFययन $गती $काशन, पुणे 

ऋ)  नागतोड े sकरण नैतक मूaय �श&ण 

ऌ)  ठ~बरे �वMया – नतीमूaय व �श&ण नूतन $काशन, पुणे 

ऍ)  सह)'बुदे �वह �श&णातून नैतक मूaय संवध6न साधना $काशन, पुणे 

 


