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ટેકનોરોજીના રયપ્રેક્ષ્મભાાં ટકાઉ વલકાવ 

દેવેન્દ્રસ િંહ ભપુતસ િંહ જાડજેા  
ી.એચ.ડી. વલધાથી 

શભેચાંદ્રાચામય ઉત્તય ગજુયાત યવુનલવવિટી – ાટણ, Devendrajadeja89@gmail.com 

 ારાાંશ-વલશ્વના કોઈણ દેળના આવથિક વલકાવનો આધાય તેની ાવે યશરે કુદયતી વાધન 
વાંદા ય છે. આજે ભાનલીની આવથિક વલકાવનો ઉચતભ દય પ્રાપ્ત કયલાની આંધી દોડના 
કાયણે કુદયતી વાંદાને નકુળાન ોશચયુાં છે. જેના રયણાભે આવથિક વલકાવના રાબ રાાંફો વભમ 
સધુી જાલી યાખલાની ક્ષભતાભાાં ઘટાડો થઇ યહ્યો છે. જેથી અથાયળાસ્ત્રીઓ યાંયાગત આવથિક 
વલકાવના ખ્માર વાથે ટકાઉ વલકાવના ખ્મારને ભશત્લ આી યહ્યા છે. ટકાઉ વલકાવ એટરે કે 
બાલી ેઢીની જરૂરયમાતોને નકુળાન શોચાડયા વલના લતયભાન ેઢીની જરૂરયમાતો યૂી કયતો 
વલકાવ આજે આવથિક વલકાવની ઉચત્તભ વાટી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ટેકનોરોજીકર વવદ્ધિ ભશત્લની 
ભવૂભકા બજલે છે. પ્રો.જોવેપ શમુ્ીટયે આવથિક વલકાવનો જે ખ્માર આપ્મો છે તેભાાં તભેણે આવથિક 
વલકાવ પ્રાપ્ત કયલા અથયતાંત્રભાાં વતત નલપ્રલતન થતા યશલેા જરૂયી છે તેવુાં જણાલે છે. 
ટેકનોરોજીકર વલકાવ થલાથી આવથિક વલકાવ ઝડી ફને છે. જેને રયણાભે કુદયતી વાંવાધનોનો 
ઉમોગ લધે છે. ણ જો આજ નલ પ્રલાતનના ભાગે ટકાઉ વલકાવ વવિ કયલા ભાટે નલી 
માયલયણ વભત્ર ટેકનોરોજીના ઉમોગ દ્રાયા કુદયતી વાંદાનો કયકવય લૂયક ઉમોગ કયી 
આવથિક વલકાવ પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. આભ, ટકાઉ વલકાવના ખ્મારને વવિ કયલા ભાટે 
માયલયણીમ વયક્ષણના વાંદબયભાાં ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયલાની આલશ્મકતા છે. 

ચાવીરૂપ શબ્દો- ટકાઉ વલકાવ, આવથિક વલકાવ, નલપ્રલતન, ટેકનોરોજી, કુદયતી વાંવાધનો, 
પ્રદુણ. 

વલશ્વના કોઇણ દેળના આવથિક વલકાવનો આધાય કુદયતી વાધન વાંતી ઉય છે. 
વલશ્વના તભાભ દેળોનો આવથિક વલકાવ તેની ાવે યશરેા કુદયતી વાધનો જેલા કે, આફોશલા, 
જ ાંગરો, દરયમા રકનાયો તભેજ ખવનજ તત્લોને આબાયી છે. વલશ્વના કેટરાક દેળો આ કુદયતી 
વાંદાનો યૂતો ઉમોગ કયીને આવથિક વમધૃ્ધધ પ્રાપ્ત કયી છે. જ્માયે કેટરાક દેળો આ કુદયતી 
વાંદાનો આવથિક વલકાવ ભાટે યુતો ઉમોગ કયી ળક્યા નથી.  કુદયતી વાધન-વાંદાનો 
ભશત્તભ અને કામયક્ષભ ઉમોગ દ્વાયા કોઇણ દેળ આવથિક વલકાવના ઉચચ વળખયોને વય કયી ળકે 
છે. 
 ભાનલીની આવથિક વલકાવની ઉચચત્તભ દય પ્રાપ્ત કયલાની આંધી દોડના કાયણ ે
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કુદયતી વાંવાધનના યૂલઠા અને ગણુલત્તા ય નકાયાત્ભક અવયો થામ છે. આવથિક વલકાવની 
પ્રરિમાને લેગ આલા ભાટે ભાનલીએ અનેક પ્રકાયના વાંળોધનો અભરભાાં મકૂ્યા અને 
ટેકનોરોજીકર વવધ્ધધ પ્રાપ્ત કયી જેના રયણાભે ઔધોગગકયણ અને ળશયેીકયણની પ્રરિમા ઝડી 
ફની છે. નલીનત્તભ ટેકનોરોજીના અભર થલાથી કુદયતી વાંવાધનો તો લયાળભાાં વધૃ્ધધ થઇ 
છે અને ભાનલીનુાં જીલનધોયણનુાં સ્તય ઊચુાં આવ્ય ુ છે. વાથે-વાથે કુદયતી વાંવાધનોના લધનેુ 
લધ ુ લયાળ થલાથી અનેક માયલયણીમ પ્રશ્નો વજાયમા છે. ઔધોગગકયણ અને લાશનોભાાંથી 
વનકતા ધભૂાડાને કાયણ ેશલા પ્રદુવત થઇ છે. યવામણયકુ્ત ાણી જાળમોભાાં બલાથી જ 
પ્રદૂણ વજાયમ છે. લધતી જતી જન વાંખ્માને અનાજ રૂૂ ાડલા ભાટે કૃવક્ષતેે્ર યાવામગણક 
ખાતય અને જ ાંતનુાળક દલાઓનો લધ ુડતા ઉમોગને કાયણે જભીન પ્રદુવત થઇ છે અને 
જભીનની ઉત્ાદકતા ઘટી છે. લધતી લસ્તીને યશઠેાણ અને ઔધોગગક ેદાળોની જરૂરયમાતો ણૂય 
કયલા ભાટે જ ાંગરોનો નાળ થઇ યહ્યો છે.  

આભ, લતયભાન આવથિક વલકાવની ઉચચ વાટી પ્રાપ્ત કયલાની આંધી દોડભાાં કુદયતી 
વાંવાધનોનો ફેપાભ ઉમોગ થઇ યહ્યો છે. રયણાભે બાવલ આવથિક વલકાવ વવધધ કયલાની ક્ષભતા 
ય નકાયાત્ભક અવય થઇ યશી છે, ત્માયે આણે આ વલકાવની પ્રરિમા રાાંફા વભમ સધુી 
ેઢીઓ સધુી કામયયત યશ ેતેલા પ્રકાયનો આવથિક વલકાવ વવધધ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થઇ 
છે. રયણાભે લતયભાનભાાં અથયળાસ્ત્રીઓ આવથિક વલકાવના યાંયાગત ખ્મારની વાથે ટકાઉ 
વલકાવને ભશત્લ આી યહ્યા છે ભાટે આણેને ટકાઉ વલકાવની ખ્મારને વવધધ કયલા ભાટે 
માયલયણની જાલણીના વાંદબય ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયલાની આલશ્મકતા છે. આવથિક 
વલકાવને વવધધ કયલા ભાટે માયલયણ વભત્ર ટેકનોરોજી કે જે કુદયતી વાંવાધનોની જાલણી કયે 
તેલી ટેકનોરોજી અનાલી ટકાઉ વલકાવના ખ્મારને અનાલાની આલશ્મકતા છે.  

* ટકાઉક્ષમ સવકા નો ખ્યા :- 

ટકાઉક્ષભ વલકાવનો ખ્માર વૌ પ્રથભ 1987 ભાાં ''ધ લર્લડય કવભળન ઓન એન્લામયભેન્ટ 
એન્ડ ડલેરભેન્ટ'' યજૂઆત કયી શતી અને જણાવ્ય ુ શત ુ કે, વલકાવની પ્રરિમા ેઢીઓ સધુી 
કામયયત યશલેી જોઇએ કાયણ કે, આવથિક વલકાવની પ્રરિમાની વાથે-વાથે કુદયતી વાંવાધનોનો 
લયાળ લધતો યશ ે છે. જેને રયણાભે માયલયણીમ અવાંતરુન વજાયમ છે અને બાવલ ેઢીની 
જરૂરયમાનોને વાંતોલા ભાટેની ક્ષભતાને નકુળાન શોંચે છે ભાટે ટકાઉક્ષભ વલકાવની 
આલશ્મકતા ઉબી થઇ છે. 
* વ્યાખ્યા :- 
 ટકાઉ વલકાવ - ''ારકસ્તાની અથયળાસ્ત્રી ભશબેફૂ શક જણાલે  છે કે, જીલન જીલલાની જે 
તકો આણને પ્રાપ્ત થઇ છે તે તકો ણ બવલષ્મની પ્રજાને ભેલલાનો યેૂયૂો અવધકાય છે.'' 
* પયાાવરણ અને સવશ્વ  સમસત (બટા  ેન્દ્ડ કસમશન) :-  

1987 ના રયોટયભાાં જણાવ્વ્મ શત ુ કે, ''બવલષ્મની ેઢીની તેભની ોતાની જરૂરયમાતો 
ણૂય કયલાની ક્ષભતા વાથે વભાધાન કમાય વલના લતયભાન જરૂરયમાત ણૂય કયો.'' 
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''ટકાઉ આવથિક વલકાવ એટરે બાવલ ેઢીની જરૂરયમાતોને નકુળાન શોંચાડમા વલના 
લતયભાન ેઢીની જરૂયીમાતો યુી કયતો વલકાવ.'' આભ, આ ખ્માર પ્રભાણે બાવલ ઢેીના 
વલકાવનો આધાય કુદયતી વાંવાધનોની લતયભાન વ્સ્થવત ય છે. 
 કોઇણ દેળ કે પ્રદેળના વલકાવભાાં વાભાન્મ યીતે ત્રણ ફાફતો ભશત્લની શોમ છે : 
 1) આવાવનુાં માયલયણ 
 2) ભાનલીની ઇચછા અને કામય કયલાની શરે અને  

3) વલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનુાં સ્તય 

1)  આ પા નુાં પયાાવરણ :- 
 ભાનલીના આવાવના માયલયણભાાં આફોશલા, પદ્રુ જભીન, ખવનજ વાંદા, જ ાંગરો 
લગેયે કુદયતી વાંવાધનોનો વભાલેળ કયી ળકામ. જે દેળ ાવે આ કુદયતી વાંવાધનોનો યૂલઠો 
લધ ુશોમ તે દેળની આવથિક વલકાવનો ઉચચ દય પ્રાપ્ત કયલાની ક્ષભતા જધ ુશોમ છે.  

2) માનવીની ઇચ્છા અને કાયા કરવાની પહે :- 
 ભાનલીની ઇચછા અને કામય કયલાની શરે વવૃત્ત આવથિક વલકાવની પ્રરિમાને પ્રબાવલત 
કયે છે. જે દેળભાાં કુળ ભાનલ વાંવાધન શોમ તે દેળભાાં ટેકનીકર પ્રગતી વાયી જોલા ભે છે. 
આ ટેકનીકર પ્રગતી દ્વાયા વાંવોધનોનુાં ભશત્તભ ઉમોગ કયી આવથિક વલકાવની ઉચચ વાટી 
પ્રાપ્ત કયી ળકે છે. ભાત્ર કુદયતી વાધન વાંદા શોમ તેટલુાં યૂત ુાં નથી. આ કુદયતી વાધન 
વાંદાને આવથિક વલકાવને વવધધ કયલા ભાટે કઇ યીતે ઉમોગભાાં રઇ ળકામ તે અંગેનુાં જ્ઞાન કે 
કુળતા ધયાલતુાં ભાનલ વાંવાધન ણ શોવુાં જોઇએ. દયેક દેળ કે પ્રદેળ ભાટે વળક્ષણ અને 
આયોગ્મ વલમક સવુલધાઓના વલકાવ ાછ ખચય કયવુાં અવનલામય છે. તેવુાં ભાનલ વાંવાધન 
કુદયતી વાધન વાંદાનો મોગ્મ ઉમોગ કયી આવથિક વમધૃ્ધધ આવથિક વલકાવની ઉચચ વાટી 
શાાંવર કયી ળકે છે. 
3) સવજ્ઞાન અને ટેકનોોજીનુાં સ્તર :- 
 આવથિક વલકાવની ઉચચ વાટી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ટેકનોરોજીકર વવધ્ધધ ભશત્લની 
ભવુભકા બજલે છે. પ્રોપેવય જોવેપ શમુ્ીન્ટય આવથિક વલકાવનો જે ખ્માર આપ્મો છે, તેભાાં તેભણ ે
આવથિક વલકાવની ઉચચ વાટીને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે અથયતાંત્રભાાં વતત નલ પ્રલતયન થતા યશ ેતે 
જરૂયી છે. દયેક નલપ્રલતયન વલકાવની ઉચચ વાટી તયપ રઇ જામ છે. આભ અથયતાંત્રભાાં 
ટેકનોરોજીકર વલકાવ થલાથી કુદયતી વાંવાધનોનુાં ઉમોગ લધે છે. રયણાભે કુદયતી 
વાંવાધનોનો ઉમોગ લધ ે છે. આભ આવથિક વલકાવની વાથે-વાથે નલીનત્તભ ટેકનોરોજીના 
ઉમોગ દ્વાયા કુદયતી વાંવાધનોનો ઉમોગ વતત લધતો યહ્યો છે.  

 ઉયોક્ત ત્રણેમ ફાફતોના આધાયે કશી ળકામ કે માયલયણ ભાનલી અન ેટેકનોરોજી 
એકફીજા વાથ ેવાંકામરેા છે. ભાનલીના જ્ઞાનભાાં લધાયો થલાથી માયલયણીમ વાંવાધનોના 
લયાળભાાં લધાયો થમો છે. ભાનલી ોતાની અભમાયરદત જરૂરયમાતને વાંતોલા ભાટે કુદયતી 
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વાંવાધનોનો ભશત્તભ ઉમોગ કેભ કયી ળકામ તે અંગ ેવતત નલા વાંવોધનો અભરભાાં મકુતો 
યહ્યો છે. જેને કાયણે કુદયતી વાંવાધનોના વલવલધ ઉમોગો અંગે વબાન ફનતો ગમો અન ે
લધનેુ લધ ુ કુદયતી વાંવાધનોનો લયાળ કયી અન ેોતાના જીલનધોયણન ેઊંચુાં રઇ જલા 
ભાટેના વતત પ્રમત્નો કયતો યહ્યો છે. 
 આભ, ટેકનોરોજીકર પ્રગવત દ્વાયા ભાનલીએ આવથિક વવધ્ધધ ભેલલા ભાટેના અનેક 
પ્રમત્નો કમાય. જેના કાયણે માયલયણીમ પ્રશ્નોનુાં વર્જન થયુાં અને બાવલ-વલકાવની ક્ષભતાન ે
નકુળાન થલાનો બમ ઉબો થમો છે ત્માયે લતયભાનભાાં આણે એલા ટેકનોરોજીકર રયલતયનોની 
આલશ્મકતા છે કે, જે વલકાવની પ્રરિમાને રાાંફા વભમ સધુી જાલી ળકે. એ ભાટે આણ ે
માયલયણને ોક એલી માયલયણ વભત્ર ટેકનોરોજી અનાલી કે, જેના દ્વાયા ભમાયરદત 
અભમાયરદત ભાનલીની જરૂરયમાતોને વાંતોી લતયભાન અને બાવલ વલકાવની ક્ષભતાને જાલી 
ળકામ તેલા ટકાઉ વલકાવના ખ્મારને વવધધ કયી ળકામ.  

 શમૂ્ીટયે આેરા આવથિક વલકાવના ખ્માર મજુફ આવથિક વલકાવની પ્રરિમાને ગવત 
આલા ભાટે નલપ્રલતયનો ભાગય અનાલો જોઇએ. આ નલ પ્રલતયનો અનાલાની વાથે 
વલકાવની પ્રરિમા આગ લધે છે, યાંત ુતેની વાથે કુદયતી વાંવાધનના ઉમોગભાાં જે અવતયેક 
થામ છે, તેને રયણાભે માયલયણીમ અવભતરુાના પ્રશ્નો ઊબા થામ છે, ત્માયે આજ નલપ્રલયતતા 
ભાગે ટકાઉ વલકાવને વવધધ કયી ળકામ છે. ટકાઉ વલકાવને વવધધ કયલા ભાટે આણ ે
નલપ્રલતયનો દ્વાય નલી માયલયણ વભત્ર ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયીને કુદયતી વાંવાધનોનો 
કયકવયલૂયક ઉમોગ કયીને આવથિક વલકાવને રાાંફો વભમ સધુી ચાલ ુ યાખી ળકામ છે. 
નલપ્રલયત દ્વાયા ટકાઉ વલકાવને વવધધ કયી ળકામ છે.   

 આભ, ટકાઉ વલકાવના ખ્મારને વવધધ કયલા ભાટે આણે માયલયણીમ વાંયક્ષણ ના 
વાંદબયભા ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયલાની આલશ્મકતા છે.  
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