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િવકાસમા ંપયા�વરણીય અને હ�રત િવકાસ મોડ�લની જ��રયાત

માનવીની અનેક �કારની જ��રયાતો  છે. �ને  સતંોષવા માટ�  રા�ય  અથ��યવ�થાનો  િવ�તાર કય�  જ  �ય  છે.�માં માનવ
ઇ��છત ઉ�પાદનનો ઝોક વ� ુવધતો �ય છે. માનવ ઇ��છત ઉ�પાદનનો ઝોક માનવીની બદલાતી જતી �વનશૈલીના કારણે
થાય છે.

પયા�વરણ �ગેની ગાધંી�ની વાતની વત�માન સમયમા ં�સુગંતતા �પ�ટ થાય છે. તેઓ કહ�તા ક� “ તમે � �ુદરત પાસેથી લો
છો તે તેને પરત આપ�ુ ંજોઇએ. �ુદરતને વ�મુા ંવ� ુવાપર� નાખવી તે િવકાસ નથી પરં�  ુ�ુદરતને સાચવવી,�ળવણી અને
ઉ�પાદન કર�ુ ંતે િવકાસ છે.”

વત�માન સમયમા ંમાનવી વ�નુે વ� ુઉ�પાદન કર� વ� ુને વ� ુઆવક કમાવવાના �ય�નો કર� છે. �ને પ�રણામે પયા�વરણની
અસમ�લુા  ઉભી  થાય  છે.�ના  કારણે  અનેક  �કારની  �ુદરતી  આપ�ીઓ  સ��ય  છે.  �ના  પ�રણામ  �વ�પ  ગાધંી�,  કાલ�
મા�સ�,�ગ�સ �વા િવચારકોએ આ અથ�ત�ંની રચનાને હાિનકારક ગણાવી છે.માનવીની �ળૂ�તૂ જ��રયાતોના સદંભ�મા ંક�ટલાક
િવચારકો  કહ� છે  ક�  માનવીનો  �ળૂ�તૂ  િવચાર �વક����ત  છે. એટલે ક�  જો  તે  જ�ર �રૂ� ુ જ  મેળવે  તો  અ�તન  ય�ંો  અને
ટ�કનોલો�ની કોઇ િવશેષ અ�ભલાષા જણાતી નથી �ને પ�રણામે �ુદરતી �ોતો અને �ય��ત જ�ર �રુતા કાય� માટ� લ�ઉુ�ોગો
િવકસાવે છે. �થી બધાને રોજગાર� પણ �ા�ત થાય છે.

પરં� ુઆ �કારના િવચારો વત�માન સમયના માનવ�વનમા ંચાલી શક� તેમ નથી વત�માન સમયમા ંમાનવ જ��રયાતો અનેક
�કારની અને અનેક �વ�પની જોવા મળે છે. તેમજ તેમા અનેક �કારનો વધારો થયો હોવાથી અનેક પયા�વરણીય સમ�યાઓ
પણ ઉભી થઇ છે.

પયા�વરણ અને અથ�તં� વ�ચેનો સબધં:

ઉ�પાદન અને ઉપભોગ �વી આિથ�ક ��િૃતઓમા ંપયા�વરણ સસંાધન અને ઉ�� �રુ� પાડ� છે. આિથ�ક ��િૃત દર�યાન ક�ટલોક
કચરો પયા�વરણમા ંશોષાઇ �ય છે. �ને પયા�વરણની ખાળ�ડૂ�ની �િૂમકા કહ� છે.અને �યાર બાદ � કચરો વધે તેને ��ૂષણ કહ�
છે. પયા�વરણની �ી� �િૂમકા આિથ�ક ��િૃતઓમા ંપરો� ર�તે સકંળાયેલી છે.�� ુઆિથ�ક ��ૂય �ક� ુ��ૂક�લ છે.

પયા�વરણમાં સૌથી મોટ� સમ�યા િવકાસની સાથે  હવા, પાણી, તથા જમીનમાં ��ૂષણ�ું �માણ વધ�ુ ગ�ુ ંછે.રાસાય�ણક
ખાતરો, જ�ંનુાશક દવાઓને કારણ ેજમીન ઉપરાતં હવા પાણી પણ ��ૂિષત થયા છે.આ ��ૂષણનો ખચ� તર�ક� નહ� પરં� ુસમ�
સમા�  ભોગવવાનો  રહ�  છે.  પરંપરાગત  અથ�શા�માં આવા  ખચ�ને  �યાનમાં લવેાયો  નથી.  આ  ખચ�ને  ‘બા�અસર’  તર�ક�
ઓળખવામા ંઆવે છે.આમ િવકાસના કારણ ેપયા�વરણની ખાળ�ૂંડ� તર�ક�ની �મતા મયા��દત બની છે.

આિથ�કિવકાસ અને પયા�વણ�ય �ણુવ�ા:::

િવકાસના �ારં�ભક તબ�ામા ંિવિવધ હ��ઓુ માટ� પયા�વરણની માગં થતી રહ� છે.પ�રણામે પયા�વરણની �ણુવ�ા ઘટ� છે.પરં� ુ
િવકાસની સાથે  ���ું �વન  ધોરણ �ચે જતા ��ુધ  પયા�વરણ માટ�ની માગંમાં વધારો થાય  છે.આ માગંને  સતંોષવા માટ�
‘પયા�વરણીય િમ�’ ટ�કનોલો� અને તે �ારા ઉ�પ� થતી વ��ઓુની વપરાશનાં કારણે પયા�વરણીય �ણુવ�ા �ધુર�  છે.આમ
િવકાસનાં �ારં�ભક તબ�ામાં ��ૂષણમાં વધારો અને �યારબાદ તેમાં ઘટાડો થાય છે. િવકાસના �ારં�ભક તબ�ામાં ��ૂષણ�ું
�માણ વધ�  ુ�ય છે. ��ૂષણના મહ�મ �માણ બાદ તેમા ંઘટાડો થાય છે.તેવો િવકાસ સામા�ય ર�તે િવકસતા દ�શોને �પશ�
છે.
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િવકાસમા ંપયા�વરણીય સમ�યાઓ અને હ�રત િવકાસ મોડ�લની જ��રયાત:

છે�લા ૬૦ વષ�માં �ુિનયાની વ�તી �ણ ગણી વધી છે સાથે શહ�ર�કરણ પણ. અમેર�કાના એક ��મ શહ�ર લોસ એ�જલસ �યાં
વ�તી �ટલી મોટરકારો છે.આ�  િવકાસનો  માપદંડ એટલે ભૌિતક �િુવધા !  ક�પના કરો  ક�  આ�ુ ં િવ�  આ એ�જલસ  ��મને
અપનાવશે તો તો કારો અને ઉ�� માટ� ક�ટલા સસંાધનો ખતમ થશે?

િવ�માં ધિનકો માટ�� ુ ં�િતમ �વગ� �ૂબઇ ક� �યાં પાણી નથી પણ ખિનજ તેલના િવ�લુ ભડંારો આવેલા છે.ઉ�પાદન કરનારા
દ�શોમા ંપણ �વી �ણુવ�ા વાળ� વ�� ુન મળે તેવી વ��ઓુ �ૂબઇવાસીઓ પૈસાના જોર� ખર�દ� છે અને નાના નાના ટા�ઓુ પર
િસમે�ટ ક���ટની ભ�ય ઇમારતો ખડ� કર� છે.�ને આપણ ેિવકાસ કહ�એ છ�એ.

અમેર�કાના ખ�ેતૂો રાસાય�ણક ખાતરો અને જ�ંનુાશક દવાઓના જોર� એટ�ુ ંબ�ુ ંઅનાજ પકવે છે ક� તેમા�ુ ંમોટાભાગ�ુ ંઅનાજ
માણસો  માટ�  ન�હ  પ�ઓુ  માટ�  વપરાય  છે.�ૂંકમાં હવા  પાણી  અને  જમીનના  ��ૂષણના  પ�રણામો  બદલાઇ  ગયા  છે.નીચે
જ�ંનુાશકો અને ઉપર �લા�ટ�ક.

આ� વ� ુઉ�પાદન આપતી �ૃષીના �બયારણની �તોએ �વિવિવધતાને ખતમ કર� દ�ધી છે.એક જમાનાની જોડ�ન નદ� આ�
ઝર�ુ ંબની ગઇ છે.છે�લા ૪૦ વષ�માં િવ�નાં સૌથી િવશાળ વષા�વનો Amazon Forests  ૪૦ ટકા �ટલા કપાઇ ગયા છે.

નાઇ�ર�યા �વા ખનીજતેલનો સૌથી વ�ુ ંિનકાસ કરનારા દ�શમા ં૭૦ ટકા નાગ�રકો ગર�બી ર�ખા નીચ ે�વે છે.

આ�  �ુદરતી  સસંાધનોનો  ઉપયોગ અને  િવકાસ  માટ�ના  ��ને  શોધવામાં “Ecological Footprint”ની  ગણતર�  થાય  છે.

આપણે આખા વષ� દર�યાન આપણી બધી જ જ��રયાતો સતંોષવા માટ� �ુદરતમાથંી � બ� ુવાપર�યે છ�એ તે�  ુમાપ આજની
ગણતર� �માણે માનવ�ત દર વષ� ૧.૫ ��ૃવી માથંી �ટલા સસંાધનો મળે તેટ�ુ ંવાપર� છે. તે �માણે ભારતની Ecological

Footprint ૧ થી ઓછ� છે.�યાર� ઉ.અમેર�કાની ૮ અને ��લ�ેડ ની ૫ છે.

જળવા�ુ પ�રવત�નને  કારણે  �ીનલ�ેડનો  બરફ  ઓગળતા  સ��ુ�ું �તર  ૭  મીટર  �ધુી  વધવાની  શ�તા  છે.  આ  બધી
સમ�યાઓને  તેમજ  ભાવી  પેઢ�ની  જ��રયાતોને  �યાનમાં  લઇને  આપણે  સ�પોિષત  િવકાસના  �યાલને  અપનાવવો  જ
ર�ો.G.D.P અને G.N.Pના �યાલોની સાથે પયા�વરણીય હ�રત િવકાસ મોડ�લને પણ �થાન આપ� ુપડશે.

પરંપરાગત અથ�શા�ના �યાલ �જુબ G.D.P અને G.N.P મા ંવધારો એ જ દ�શ અને િવ� િવકાસ�ુ ંમાળ�ુ ંછે.િવકાસની સાથે
પયા�વરણીય  સમ�યાઓ અને  �ુદરતી સસંાધનોના બગાડને  પણ �યાન  પર લવેો  પડશે  અ�યાર� ું G.D.P માળ�ુ ં�િપયામાં
નફાની ગણતર�ને �યાનમા ંલે છે.પરં� ુ ંઆ ���યા દર�યાન Ecology Coast ને અવગણે છે.આપણે કોઇ ��ૃ વાવીએ છ�એ,

તેને ઉછેર�એ છ�એ તેની અથ�શા� ખાસ ન�ધ લ�ે ુનથી. પરં� ુતેને કાપીને વેચવા જઇએ અને આવક થાય �યાર� તેની ગણતર�
G.D.P માં થાય  છે. સ�વ  ખતેી કરનારો  ખ�ેતૂ  રાસાય�ણક ખાતરની ખર�દ� ન  કર�, મો�સે�ટો�ું �બયારણ ન  ખર�દ�  તો  તે
અથ�શા�ના માપદંડોની બહાર રહ� છે.

ઉ�ોગો �ારા થતા ઉ�પાદનના વેચાણના �કડાની ગણતર�ને �યાનમા ંલતેા તે G.D.P મા ંવધારો કર�  છે. પરં�  ુઆ ઉ�પાદન
દર�યાન  પેદા  થતા  ��ૂષણથી  આરો�યના  �કુશાનની  ગણતર�  �યાનમાં  લવેાતી  નથી.��ૂષણનો  ભોગ  બનનાર  �ય��ત
દવાખાને �ય અને બ�રમાથંી દવાની ખર�દ� કર� તો તે G.D.P ના વધારામા ંજ ન�ધાય.આમ ઉ�ોગો સા� કર� ક� ખરાબ પણ
G.D.P મા ંતો વધારો થયા કર�.

ક�ટલાક અથ�શા�ીઓ પયા�વરણને થતા �કુશાન ને ચા�  ુઅથ�ત�ંનાં માળખામાં આવર� લઇને િવકાસનો �ક ગણવા માટ�નો
�યાસ કર�  છે.પરં�  ુતેનો માગ� સરળ દ�ખાતો નથી દ�શના િવકાસને માપવા માટ� G.D.P ના �થાને H.D.I ની ગણતર� થવા
માડં� છે. વષ� ૧૯૯૫ મા ંઅમેર�કાની ‘ર�ડ�ફાઇન�ગ �ો�ેસ’ સ�ંથાએ આિથ�ક િવકાસને માપવા માટ� G.D.P ‘ ���ઇુન �ો�ેસ
ઇ�ડ��સ’ ની રચના કર� છે. ક�ટલાક દ�શો ‘�મુન હ�પીનેસ ઇ�ડ��સ’ ની ગણતર� કરવાનો પણ �યાસ કર� ર�ા છે.

આપણે આપણા �ુદરતી �ોતોની સાચી �ક�મતને પણ ઓળખવી પડશે પરંપરાગત અથ�શા�ીઓ ગર�બી �ુર કરવા માટ� G.D.P

વધારવા�ુ ંકહ� છે. આપણે �ુદરતી �ોતોની ક�પેસીટ� વધારવા પર ભાર આપીએ છ�એ અને G.D.P મા ંકોઇપણ ���યાની થતી
સામા�ક અને પયા�વરણીય �કુશાનની ગણતર� આવર� લવેામા ંઆવે તેમ ઇ��છએ છ�એ.
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�ા.ર�પલ � પટ�લ
સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કોલજે,�દર
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