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25 માચ�થી દ�શમા ં લોકડાઉન અમલી બ!"ુ ં છે 

કોરોના (કોવીડ-૧૯) થી મોત થશે અને તે વાઇરસનો ચેપ 

ના લાગે તે હ�/થુી સમ0 દ�શ થભંી ગયો છે. વાહન 3યવહાર 

(ર�લવે હવાઈ અને રોડ) લગભગ બધં 6વો જ છે આવ9યક 

સેવાઓને મદદ કરવા વાળા ઉ<ોગો જ ચા= ુછે મતલબ ક� 

�>ૂષણ કરવાવાળા ABુય Cોતોના નાળચાઓ ને Dૂચા 

લાગી ગયા છે પEરણામ FવGપ નદHઓ, તળાવો, દEરયાIુ ં

�>ૂષણ ઘટLુ ંછે. શહ�રોની હવા FવMછ બની છે. અમદાવાદ 

6વા શહ�રોમા ંવાહનોના Nમુાડાની સાથે-સાથે NળૂIુ ંપણ 

�>ૂષણ હ/ ુ.ં વાહનોની અવરજવર ઘટતા /ટૂ�લા રFતાઓની 

Nળૂ અન ેવાહનોના Nમુાડા ઘટH જતા હવા �>ૂષણ ઘટH 
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હવે હકHકત જોઈએ તો આ દ�શમા ંઆ લખાય છે  

(૨૮ એિ�લ ૨૦૨૦) Qયા ંRધુીમા ં6ટલા લોકો કોરોના 0Fત  
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થયા છે અને કોરોના ને લીધે મોતન ેભેટયા છે તેના કરતા ંસેકંડો લોકો �>ૂષણની અસરન ેલીધે 

િવિવધ રોગોના ભોગ બ!યા છે મોત થયા છે. 

કોરોના ને લીધે મોત થવાની બીક અન ેસાવચેતી માટ� લોકડાઉન કરHને મોmંુ આિથnક Iકુસાન 

આપણે વેઠH રpા છHએ અલબત તે જGરH પણ છે તો પછH, �>ૂષણને લીધે રોગનો ભોગ બનનાર 

લોકો માટ� �>ૂષણ ફ�લાવતા ક�ટલાક ઉ<ોગો Tુ ંબધં ના કરH શકાય ? જોખમી રસાયણો ક� 6Iુ ં

ઉQપાદન િવકિસત દ�શોમા ંનથી કરવામા ંઆવ/ ુ ંતો પણ આવા રસાયણો આપણા દ�શમા ંબનાવીને 

લોકોને ક�મ મોતના Aખુમા ંધક�લીએ છHએ ? 

ઈઝ ઓફ Dુsગ cબઝનસે ખtંુ જ હોuુ ંપણ જોઈએ. પણ ત,ે માનવભvી ક� wવRxૃyટના ભોગે 

ના જ હોuુ ંજોઈએ. આપણે માનવકZયાણ અને માનવ િવકાસ માટ� ઉ<ોગો Fથાપીએ છHએ. પરં/,ુ 

જોખમી ઉ<ોગોને લીધે wવRxૃyટને Iકુસાન થ/ ુ ંહોય એવો િવકાસ કોને માટ� છે ? 

કોરોના સામે લડનાર સlંમીતો અને સેવાઓ આપનાર કમzઓ 6વાક� આરો\ય, પોલીસ 

વગેર�ને જો કોરોના વોEરયસ� કહ�વાતા હોય તો �>ૂષણ સામે લડનાર કમ�શીલોને દ�શ િવરોધીઓ ક� 

િવકાસના િવરોધીઓ કહ�u ુ ંક�ટ=ુ ંઉcચત છે ? 

�>ૂષણ ફ�લાવતા ઉ<ોગો ક� �>ુષણ ફ�લાવી શક� તેવી નીિતઓનો િવરોધ તો wવRxૃyટના 

રvણ માટ� જ કરવામા ંઆવે છે તો પછH સરકાર અને ક�ટલાક લોકોન ેપયા�વરણ માટ� કામ કરતા ં

કમ�શીલો ક�મ ડખેં છે.  

નવે{બર ૨૦૧૪મા ંઆઇ.બી.નો Eરપોટ� લીક થયલેો (કરવામા ંઆવેલો). આ લીક થયેલા 

Eરપોટ�મા ં૧૨૯ 6ટલા 3ય}aતગત લોકો અને સFંથાઓને કRરૂવાર ઠ�રવવામા ંઆ3યા હતા અન ેકહ�વા"ુ ં

હ/ ુ ંક� આ લોકોન ેલીધે ઔ<ોcગક િવકાસ Gધંાયો છે અને 6ને પEરણામ ે૩.૫ % 6ટલો 6ટલો w.ડH.પી. 

0ોથ નીચો ગયો છે. હકHકત એ છે ક�, આ કમ�શીલોએ ભારતના બધંારણે બvેલા પોતાના હ�ોની 

�ળવણી કરવા અને પયા�વરણીય કાયદાઓના અમલીકરણ કરાવવા ભારતની !યાયપાcલકાઓની 

મદદથી જ ક�ટલાક �કZપો માટ� રોક લાગી હતી. આિથnક ઉપા�નો વધારવા wવRxૃyટને જોખમમા ં

ના AકૂH શકાય. 

કોરોનાન ેલીધે થનાર મોતને રોકવા આિથnક �xyટકોણ બાXુએ AકૂHને લોકડાઉન કરH શકHએ 

તો �>ૂષણને લીધે થનાર મોત માટ� ક�મ અલગ માપદંડો ? મોત એ મોત છે 6 કોરોના થી થાય ક� 

�>ૂષણથી ? સરકાર કોરોના }Fથિતથી કંઇક સબક શીખીન ે�>ૂષણ રોકવા ન�ર આયોજન કરશે ? 

 

  



માચ�-એિ�લ,૨૦૨૦ પયા�વરણ િમ� Page 3 

 

 

 

છેZલા ઘણા સમયથી િવW, દ�શ અને રા�યમા ંકોરોના વાયરસને લીધે ઉભી થયેલ ગભંીર 

પEર}Fથિતન ેલઇ સરકારH સ�ાત�ં તમેજ લોકોની િવિવધ �uિૃ�ઓ અને કામગીરH પર ઘણી િવપરHત 

અસરો થઇ છે. પયા�વરણ િમ� �ારા કોરોના મહામારHના સમયે ઉભી થયેલી પEર}Fથિત �ગે સરકારન ે

કરાયેલ િવિવધ રXૂઆતની િવગતો અ�ે �F/તુ કરH છે. 
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હાલના સજંોગોમા ં િવWમા ં કોરોના વાયરસની ભયજનક }Fથિત ઉભી થઇ છે અને િવિવધ 

કાય�lમો િનયિં�ત કરવામા ંઆ3યા છે. �જુરાતમા ંપણ ઘણી જ\યાએ ૧૪૪ કલમ લા� ુપાડH મોટH 

સBંયામા ંએકિ�ત થવા પર પણ �િતબધં Aકૂાયો છે. 

એક તરફ �ધાનમ�ંી પણ જનતા કરફ�ુ ં6વા પગલા �હ�ર કયા� છે અને ભારત સરકાર� પણ 

સાવચતેીના પગલા FવGપે એડવાઇઝરH બહાર પાડH છે આવા સજંોગોમા ં�જુરાત �>ૂષણ િનય�ંણ 

બોડ� �ારા એ!વાયમ�!ટ ઈ{પaેટ એસેસમે!ટ નોટHફHક�શન  – ૨૦૦૬ હ�ઠળ પયા�વરણ સમંિત મેળવવા 

માટ� યો�તી પયા�વરણીય લોક-Rનુાવણી યોજવી યો\ય નથી 6થી આવતા એક મEહના Rધુીમા ં

યો�નારH પયા�વરણીય લોક-Rનુાવણીઓ તાQકાcલક Fથcગત કરવામા ંઆવે અને આ �ગે અખબારો 

�ારા �હ�રખબર આપાય તે જGરH છે. 

� �к�
���� �� 45-*6�
� �(
)� ��( ;<(
� =�� : 
  

પહ�લી એિ�લના રોજ �જુરાત �>ૂષણ િનય�ંણ બોડ�ના ચેરમેનને લખાયેલ પ�મા ંસામેલ 

ABુય A�ુાઓ આ Aજુબ હતા.  

 

• �(
)� ��( �� 45-*6� ;<(
� - કોરોના વાયરસને નાથવા 6 લોકડાઉન કરવામા ંઆ3"ુ ં

છે તેને લીધે પયા�વરણીય પEર}Fથિતમા ંનોધપા� Rધુારો જોવા મ�યો છે આ સમ0 બાબતનો 

ખાસ અ�યાસ કરવાની જGર છે 6થી ભાિવ આયોજન કરવામા ંઅIbુુળતા રહ�, હાલ, બધાજ 

શહ�રોમા,ં ઔ<ોcગક િવFતારોમા ં વાતાવરણમા ં હવાના, પાણી �ગે નદHઓના, તળાવોના, 

�ગૂભ� જળના વગેર� પાણીના Cોતોના નAનૂા લઈને ^ ૃ̀ થકરણ કરવાની આવ9યકતા છે. 

હાલ�>ૂષણ અને વેFટ/કચરો લગભગ અડધો થઇ ગયો છે  
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• 3*�>(�
 ���
9 - લોકડાઉનની પEર}Fથિત ૧૪ એિ�લના રોજ ^રૂH થશે Qયારબાદ ક�વા 

�કારના પગલા લેવાથી વાતાવરણ અને પાણી �>ૂષણને અટકાવી શકHTુ.ં ઓડ-ઇવન �યોગ 

વાહનો માટ� કરવા 6વો ખરો. 

• ?�6���� к� 
� *�к
� - કોરોના વાયરસ રોકવા 6 લોકો �ારા માFક પહ�રવામા ંઆવ ે

છે તેનો Biomedical rules 2016 �તગ�ત કઈ રHતે િનકાલ કરવો જોઈએ તે બાબતે જGરH 

માગ�દશ�ન રા�ય સરકારને તાકHદ� આપો નહHતો કોરોના વાયરસનો ચેપ ¡બૂ ઝડપભેર 

આગળ વધશ.ે 
 

� �к�
���� к
 �� �(
)� � �  -(��� �к
 
@�к ;�  ;�� 3*�>(�� 

(��
 : 
 

તારHખ 6 એિ�લ 2020 ના રોજ ભારતના માનનીય વડા �ધાન ¢ી નર�!� મોદHને 

લખાયેલ પ�મા ંસામેલ ABુય બાબતો જોઈએ તો , 

• �(
)� ��
� �к
 
@�к 2� 2
  - 31 માચ�, 2020 ના ક�!�ીય �>ૂષણ િનય�ંણ બોડ�ના 

અહ�વાલમા ંબતાવવામા ંઆ3"ુ ંછે ક� લોકડાઉનના મા� એક અઠવાEડયામા ંહવામા ં�ણુવ�ા 

અને વા" ુ�>ૂષણમા ં71 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ઉ�ર �દ�શમા ંપિવ� નદH ગગંા વN ુFવMછ 

બની છે કારણ ક� નદHના કાઠં� આવેલા કારખાનાઓ (ક� 6 ગગંામા ંએફZ"અુ!ટનો િનકાલ કર� 

છે તે) લોકડાઉનને કારણે બધં છે, આના કારણે bુદરતી રHતે ગગંા નદHના જળની �ણુવ�ામા ં

Rધુારો થયો છે. Eહમાલયની પવ�તમાળાઓ પ�ંબના જલધંર શહ�રથી Fપyટ નજર� પડ� છે. 

આ }Fથિત અનાEદ કાળથી £ાર�ય બની નથી. લોકડાઉનના ફaત થોડા Eદવસોમા ંજ આપણ ે

^ ૃ̀ વી પરના પયા�વરણીય પEરબળોને તમેની સામા!ય }Fથિતમા ં^નુઃ Fથાિપત થયેલા જોઈ 

શકHએ છHએ. આ બધાથી માનવીના FવાF`ય પર હકારાQમક અસર થશે જ. વળH તે પvીઓ 

અને �ાણીઓને Rરુcvત વાતાવરણ ^tંુૂ પાડશ.ે 

• ;<(
� ;�� ABш� C�
� - િવકાસના પથંે અિવરત દોડH રહ�લ માનવને લોકડાઉન થકH 

થયેલો કાયાકZપ યથાવત રાખવા ચા= ુ રાખવા અને પયા�વરણને ^નુઃ Fથાિપત કરuુ ં

મહQવ^ણૂ� છે એ અહ�સાસ થયો છે. પયા�વરણીય }Fથિત અFથાયી Gપ ેRધુરH હોવાIુ ં કહH 

શકાય કારણ ક� લોકડાઉન ^ણૂ� થયા પછH ઓEફસો, શાળાઓ, Aવૂી િથયેટરો, મોZસ, બ�રો, 

સિવnસ �ોવાઇડસ�, મે¥ો ¥�ન, બસો, ¦તર-રા�ય ¥�નો 6વા �હ�ર પEરવહનના તમામ �કારો 

અને નાગEરકોના આવાગમન માટ�ની Fથાિનક અને ¦તરરાy¥Hય fલાઇ§સ શG થશે અન ેઆ 

બધી �uિૃતઓ ફરHથી �>ૂષણના Fતરમા ંવધારો કરશે. તેથી િવનતંી છે ક� ક�!�ીય �>ૂષણ 

િનય�ંણ બોડ� પયા�વરણીય }Fથિતમા ં6 Rધુારો થયો છે તેની તરાહ અને કારણો �ગે ગહન 
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અ�યાસ કર� અને પEરણામોને ¨યાનમા ંરાખીને એaશન ©લાન બનાવે 6થી આપણે �bૃિતની 

અI�ુિૂતનો આનદં માણી શકHએ. 

• D(4B6�6 ������ �
E #��к  F6� !� 
��� - પયા�વરણની Rધુાર�લી પEર}Fથિતઓ �ગેના 

અસરકારક સદં�શાઓ �ારા ભારતના નાગEરકોન ે અપીલ કરવી.3ય}aતગત �યQનો અને 

સાAEૂહક �યQનો 6વા ક� વાહનના ઉપયોગને મયા�Eદત કરવા, ઓછો ઘર�=ુ ંકચરો પદેા કરવો 

(ખાસ કરHને ખા< કચરો) વગેર� 6વા �યોગો �ારા �bૃિતની �ળવણીમા ંનાગEરકો યોગદાન 

આપી શક� છે. 

• ;���к � 6�+�� �G�6
 -  સબંિંધત અિધકારHઓએ વN ુઅસરકારક કામગીરH કરવાની 

જGર છે. તેમણે �bૃિતને bુદરતી Tુ̈ ધ FવGપમા ંરાખવા માટ� નદH અને અ!ય જળ Cોતોમા ં

કચરાનો િનકાલ કરતા ઉ<ોગો સામે કડક પગલા ંલેવા જોઈએ. 

� �
(����к� ��5& �
-� ��кH
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� �
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આઠમી એિ�લના રોજ �જુરાત રા�યના ABુયમ�ંીને કર�લ લેcખત રXૂઆતના ABુય 

A�ુાઓ જોઈએ તો,  

 

• �જુરાત સરકાર  �ારા અQયારની લોકડાઉન પEર}Fથિતમા ંક�ટલીક સવેાઓને આવ9યક સવેાઓ 

�હ�ર કરવામા ંઆવી છે. તે સેવાઓમા ં બાયોમેડHકલનો િનકાલ કરતી મા!ય સFંથાઓનો 

સમાવેશ નથી કરવામા ં આ3યો. આજ રોજ �જુરાત સમાચારની ગાધંીનગર આuિૃ� મા ં

જણા3યા Aજુબ ªવતબીબી કચરો આવ9યક સવેામા ંન હોવાના લીધે  લોકડાઉનIુ ંપાલન 

કરાવનાર આપનો EફZડનો Fટાફ,બાયોમેEડકલ એટલે ક� હો}Fપટલ વેFટ લઈ જતી સFંથાઓની 

ગાડH ક� તેમના ©લા!ટના Fટાફ,6વા ક� મઈે!ટ�ન!સ કરનારા તથા ©લા!ટ Rપુરવાઈઝર વગેર�ન ે

રFતામા ં રોક� છે અને બાયોમેEડકલ િનકાલ કરતી સથંાઓને લોકડાઉન/કફ�ુ«મા ં ઘણીબધી 

તકલીફ પડ� છે.  

• આ બાયોમેEડકલ વેFટનો જો િનયત સમયમા ં િનકાલ હો}Fપટલોમાથંી ન થાય તો કોરોના, 

EહપેટાઈEટસ, કોલેરા, ટાઈફોઈડ વગેર� રોગચાળો ફ�લાવવાની દહ�શત રહ�લી છે. ક�!�ીય �>ૂષણ 

િનય�ંણ બોડ� �ારા પણ ખાસ કોરોનો માટ�ની માગ�દિશnકા અમલમા ંAકૂH છે. 

• તાકHદના Rચૂનો  

1. આવ9યક સવેાના લીFટ મા ંબાયોમેEડકલ વેFટના િનકાલIુ ંકામ કરતી સFંથાઓનો પણ 

સમાવેશ કરો 6થી આ સFંથાના વાહનો ક� તમેના Fટાફના વાહનો રFતામા ંઅટવાય નહH 

અને �જુરાત રા�યમા ંમહામારH વખતે બીw બધી આરો\યને લગતી સમFયા સ��ય 

નEહ.  
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2. આ સવેાઓ સાથે જોડાયલેા લોકોને સરકારIુ ંવીમા કવચ અ!ય કમ�ચારHઓને �હ�ર કરા"ુ ં

છે તે Aજુબ આપuુ ંજોઈએ. 
 

� �
��6� ;*Kк
  к
(�
 ��LH �
��6� I��
 ���3M �� �+ : 

તા. ૨૨ એિ�લ, ૨૦૨૦ ના રોજ ABુય માEહતી કિમ¬ર¢ી, �જુરાત રા�ય તેમજ સામા!ય 

વહHવટ િવભાગના અ0 સcચવને હાલની લોકડાઉનની પEર}Fથિતને ¨યાનમા ં લઈને માEહતી 

અિધકાર કાયદા હ�ઠળ માEહતી આપવા સદંભ� પEરપ� કરવા �ગે થયેલ લેcખત રXૂઆતના ABુય 

A�ુાઓ આ Aજુબ છે . 

માEહતી અિધકારના કાયદા �તગ�ત �હ�ર માEહતી અિધકારH¢ીઓ તમેજ અપીલ 

અિધકારH¢ીઓની કામગીરH પર પણ આ ગભંીર }Fથિતની અસર વતા�ઈ હોય કારણ ક�, આ કાયદો 

એ િનયત સમય મયા�દા સાથે જોડાયેલ છે પરં/,ુ દ�શ અને રા�યમા ંલોકડાઉનની પEર}Fથિતમા ં

આ િનયત સમય મયા�દા જળવાઈ શક� નEહ અને �હ�ર માEહતી અિધકારH તથા અપીલ 

અિધકારH¢ી આ િનયત સમય મયા�દાIુ ંપાલન કરવામા ંઅસમજંસ અને �ધાની }Fથિતમા ંહોય 

તથા માEહતી માગનાર 3ય}aત પણ �ધામા ંહોય Qયાર� આ A�ુાઓ પર ¨યાન આપuુ ંજGરH છે . 

1. માEહતી અિધકાર કાયદાની કલમ ૭ની (પેટા કલમ ૧) Aજુબ માEહતી માગનારને ૩૦ 

Eદવસની �દર માEહતી ^રૂH પાડવાની હોય છે પરં/ ુલોકડાઉનની }Fથિતમા ંકચેરHમા ં^રૂો 

Fટાફ હાજર ના રહH શ£ો હોય તેમજ કામગીરHની 3યFતતાને લીધે િનયત સમય મયા�દામા ં

માEહતી ^રૂH ન પાડH શકાઈ હોય તથા અપીલ હોય તેની િનયત સમય મયા�દામા ંઅપીલ 

સદંભ� કામગીરH ના થઇ શકH હોય તો આવા સજંોગોમા ંમાEહતી અિધકારના કાયદાની કલમ-

૧૯(૮) (ખ અને ગ) તમેજ કલમ ૨૦ (૧) અને(૨) Aજુબઆ અરwઓ ^રુ/ ુ ંA}ુaત આપવી 

જોઈએ અને કોઈ દંડ સદંભ�ની કાય�વાહH ના કરવી જોઈએ અને લોકડાઉન Rધુીના સમયમા ં

અરજદારો અને �હ�ર સ�ામડંળોના �હ�ર માEહતી અિધકારHઓને સમય મયા�દામા ંવધારો 

કરવામા ંઆવે. 

2. લોકડાઉનની પEર}Fથિતમા ંમાગંેલ માEહતીના સદંભ� માEહતીથી અસતંોષ હોય અને �થમ 

અપીલ કરવાની જGરHયાત હોય પરં/ ુલોકડાઉનની Fથિતમા ંઅપીલ ના કરH શ£ા હોય તો 

તે માટ� સમય મયા�દામા ંવધારો કરH આપવામા ંઆવે અને મXૂંરH આપવામા ંઆવે. 

3. લોકડાઉનની પEર}Fથિતમા ંમાગેંલ માEહતીના સદંભ� માEહતીથી અસતંોષ થતા �થમ અપીલ 

કર�લ હોય તેના ®કુાદાથી પણ અસતંોષ હોય અને બીw અપીલ કરવાની જGરHયાત હોય 

પરં/ ુલોકડાઉનની Fથિતમા ંબીw અપીલ ના કરH શ£ા હોય તો તે માટ� સમય મયા�દામા ં

વધારો કરH આપવામા ંઆવે અને મXૂંરH આપવામા ંઆવે 
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નોવલે કોરોનાવાયરસ (કોિવડ-19)ના વૈિWક રોગચાળાથી ઊભી થયેલી અ�તૂ^વૂ� }Fથિતનો 

સામનો કરવા અને િવિવધ દવાઓની ઉપલ°ધતા વધારવા ક� એIુ ંઉQપાદન વધારવા પયા�વરણ, 

વન અને આબોહવામા ંપEરવત�ન મ�ંાલયે 27 માચ�, 2020ના ં રોજ ઇઆઇએ અિધRચૂના, 2006મા ં

Rધુારા કયા� છે. િવિવધ cબમારHઓની સારવાર માટ� ઉQપાદન થતી બZક [\સ અને ઇ!ટરમીEડયેટના 

સબંધંમા ંકાય�રત તમામ �ો6aટ ક� એxaટિવટHને હાલની ક�ટ�ગરH ‘A’ ન ે ‘B2’  ક�ટ�ગરHમા ં^નુઃવગzbૃત 

કરવામા ંઆવી છે. 

ક�ટ�ગરH B2 �તગ�ત આવતા તમામ �ો6aટને બેઝ લાઇન ડ�ટાના કલેaશન, ઇઆઇએ, અ�યાસો 

અને સરકારH સલાહની જGEરયાતમાથંી A}ુaત આપવામા ં આવી છે. આ �કારની દરખાFતોના ં

^નુઃવગzકરણથી રા�ય Fતર� AZૂયાકંનIુ ંિવક�!�ીકરણની Rિુવધા ઊભી થઈ છે, 6થી �Elયા ઝડપી 

બને. સરકારIુ ં આ પગ=ુ ં mૂંકા ગાળાની �દર દ�શમા ં મહQQવ^ણૂ� દવાઓ/[\સની ઉપલ°ધતા 

વધારવાને ¨યાનમા ંરાખીને લેવા"ુ ં છે. આ Rધુારો 30 સ©ટ�{બર, 2020 Rધુી �ા©ત થયેલા તમામ 

દરખાFતનો લા� ુછે. રા�યોને આ �કારની દરખાFતો પર ઝડપથી �Elયા કરવા Rચૂના �હ�ર થઈ 

છે. 

ઉપરાતં આપેલી સમયમયા�દાની �દર દરખાFતોના ઝડપી િનકાલને Rિુનિ±ત કરવા મ�ંાલયે 

રા�યોને વીEડયો કો!ફર!સ 6વી ઇ!ફોમ�શન ટ�કનોલોwનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ પણ આપી છે, 6 

એ હકHકતન ે ¨યાનમા ં લઈને આપી છે ક�, વાFતિવક ધોરણે �વત�માન }Fથિતન ે ¨યાનમા ં લેતા 

દરખાFતોIુ ંAZૂયાકંન tુબtુ બેઠકો �ારા શ£ નથી. 

બે અઠવાEડયાની �દર આ ક�ટ�ગરHમા ં100થી વધાર� દરખાFતો �ા©ત થઈ છે, 6 રા�યોમા ં

સબંિંધત િનયમનકારH િવભાગો �ારા િનણ�ય લેવાના િવિવધ Fતરોમા ંછે. 

(માEહતી સદંભ� : �ેસ ઇ!ફોમ�શન °"રુો, 15 APR 2020) 
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22મી એિ�લ િવW ^ ૃ̀ વી Eદવસ અથવા તો િવW ધરતી Eદવસ તરHક� મનાવાય છે. 2009થી 

સ"ંaુત રાy¥સઘં 22મી એિ�લને િવW ^ ૃ̀ વી Eદવસ તરHક� ઉજવી ર²ુ ં છે. આ વખતનો િવષય છે 

aલાઈમેટ એaશન એટલે ક�, મોસમને અIbુળૂ પગલાઓ ભરો.  એનો મતલબ એવો છે ક� “આ6 6 

�>ૂષણ વધી ર²ુ ંછે.\લોબલ વોિમ´ગ થઈ ર²ુ ંછે  અને એને લીધે મોસમમા ં6 બદલાવ આવી રpો 

છે તે ઘટાડવા માટ� ક�વા �કારના પગલા લેવા જોઈએ તે �ગે સકંZપ કરો” ત ેસદં�શો િવW ^ ૃ̀ વી 

Eદવસનો છે. 

આ વષ�ની જો અગQયની ઘટનાઓ જોઈએ તો, ઓF¥�cલયાના જગંલોમા ંઆગ લાગી.આ વષ� 

અિતશય ર�કોડ� ¶ેક  ગરમી વધી. ક�!યા 6વા દ�શમા ંસૌથી ખરાબ તીડIુ ંઆlમણ થ"ુ,ં �જુરાતના 

બનાસકાઠંામા ંપણ તીડIુ ંઆlમણ થ"ુ.ંઆ વષ� �યાર� કોરોનાવાયરસે >ુિનયાને ભરડામા ંલીNુ ંછે 

Qયાર� આપણે યાદ રાખuુ ંજોઈએ ક� સૌથી વધાર� વાયરસથી થતા ચેપી રોગ ªવિવિવધતા ઘટાડાના 

લીધે થાય છે.એક �દાજ Aજુબ  �ાણીઓ,પvીઓ અને વનFપિતઓ મળHને લગભગ દસ લાખ 

��તીઓ =©ુત થવાને આર� છે.6ના લીધે ચેપી રોગો અને અ!ય bુદરતી આફતો સહન કરવાની 

તાકાત ઓછH થઈ ગઈ છે. 

કોરોનાવાયરસન ેલીધે આ¡ુ ંિવW થભંી ગ"ુ ંછે. લોકડાઉન ના લીધે મોટાભાગના પEરવહનનો 

બધં છે. ઉ<ોગો બધં પડ·ા છે. 6ને લીધે હકારાQમક પEરણામ એ આ3"ુ ં  ક� હવા �>ૂષણ, પાણી 

�>ૂષણ,અવાજના ં �>ૂષણમા ં ન¸ધપા� ઘટાડો જોવા મ�યો. ઘરગ`¹ ુ કચરાIુ ં �માણ પણ ઘટH 

ગ"છેુ.અમદાવાદની જ વાત કરHએ તો રો6રોજ 4000 મેE¥ક ટન કચરો ઉQપº થતો હતો. 6 ઘટHને 

આ6 અડધો થઈ ગયો છે.રFતા પર ¡Zુલામા ંબાળવામા ંઆવતો કચરો પણ બધં થઈ ગયો છે.હવે 

�યાર� lockdown ¡લૂશે Qયાર� એ જ વાહન 3યવહારનો ધમધમાટ, ઉ<ોગોIુ ં�>ૂષણ અને ઘરગ`¹ ુ

કચરામા ંથનારો વધારો જોવા મળે તો નવાઈ નEહ. 

પરં/ ુલોકડાઉન ના લીધે આપણે કંઈ શીખ લીધી? 

ઘરગ`¹ ુકચરો ક�મ ઓછો થઈ ગયો? �>ૂષણ ક�મ ઘટH ગ"ુ?ંનદHઓ ક�મ ચોBખી થઈ ગઈ? 

તો પછH આપણે એuુ ંwવન ક�મ  ના wવી શકHએ 6 લોકડાઉન દરિમયાન wવતા હતા? લોકડાઉન 

ના લીધે 6 સારા પEરણામ મ�યા છે. તે જળવાઈ રહ�. દાખલા તરHક� ખોરાકનો 6 બગાડ આપણે 

કરતા હતા તે Tુ ંના ઘટાડH શકાય?cબનજGરH 6 વાહનો બેફામ રHતે આપણે ઉપયોગ કરતા હતા 

તમેા ંTુ ંઘટાડો ના કરH શકાય?કંXૂસાઈ નહ» પણ કરકસર"aુત વF/ઓુનો વપરાશ Tુ ંઅશ£ છે? 

આપણી પરંપરાગત wવનશૈલી તરફ જો આપણે wવવાIુ ંશG કરHએ તો મને લાગે છે ક� ^ ૃ̀ વી 

Eદવસ નો આજનો થીમ ચો�સ કારગત િનવડશ.ે 
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ધરતી Eદન, ૨૨મી એિ�લના રોજ દરવષ� ઉજવાતો એક નોખો �સગંછે. "નુાઇટ�ડ નશે!સ 

સFંથાની તારHખ ૨૨મી એિ�લ ૨૦૦૯ના રોજ સામા!ય સભાના ઠરાવથી,૨૨મી એિ�લના Eદવસન ે

‘િવWધરતીEદન’ તરHક� દર વષ� ઉજવવાIુ ંન�H થ"ુ ંછે. 

૧૯૬૦ના દાયકામા,ં "એુસ- "નુાઇટ�ડ Fટ�§સમા ંઘણા Fથળો ખાતે ઉ<ોગોના Nમુાડાથી હવા 

�>ૂષણની સમFયાએ માનવ આરો\યને િવપરHત અસરો કરH હતી. વષ� ૧૯૬૨મા,ં રચૅલ કાસ�ન 

નામના િવBયાત મEહલા wવિવ½ાનશાCીએ જ/ંનુાશક ડHડHટHના છંટકાવને કારણે પvીઓ અને 

પTઓુની સBંયામા ંમોટા પાયે થઇ રહ�લા િવનાશ માટ� ચેતવણી આપી હતી. વષ� ૧૯૬૮મા,ં જમીનો 

અને જગંલો પર ¾Zૂડોઝર ફ�રવવા માટ� માનવ વસવાટ જવાબદાર ગણા"ુ ંહ/ ુ.ં ઓEહયોની bુયાહોગા 

નદHમા ંજોખમી કચરો ઠલવાતો હતો. ક�cલફોિનnયાના સા!તાબાબ�રા ખાતે િવશાળ પાય ેખનીજ ઓઇલ 

ઢોળાવાથી wવRxૃyટ સEહતન ેથયેલ હાિનની >ૂઘ�ટનાથી �િવત થયેલ અમેEરકાના િવFકો}!સનના સનેેટર 

ગેલોડ� નેZસને ૧૯૬૦ના દાયકા દરિમયાન પયા�વરણીય સરંvણ માટ� �Fતાવ A£ૂો હતો.લોકો 

^ ૃ̀ વીની અસp પીડા અIભુવી રpા હતા.ં ગેલોડ� નેZસનના એલાનથી �ેEરત બે કરોડથી વN ુ

અમેEરકન નાગEરકોએ પયા�વરણીય િનFબતની સવેંદના �ગટ કરવા તારHખ ૨૨મી એિ�લ ૧૯૭૦ના 

રોજ ^ ૃ̀ વીના સરંvણ માટ� સમ0 "નુાઇટ�ડ Fટ�§સમા ંઠ�રઠ�રદ�ખાવો કયા� હતા.  

લાખો લોકોના �દિશnતથયેલ આlોશના દબાણ હ�ઠળ "નુાઇટ�ડ Fટ�§સની સરકારને એક પછH 

એક, પયા�વરણીય કાયદાઓ બનાવવાની ફરજ પડH. Qયારબાદ, ૨૨મી એિ�લનો Eદવસ ધરતીEદન 

તરHક� ઉજવાતો રpો. આ ઘટનાથી વીસ વષ� Rધુીમા,ં૧૪૧ દ�શોના ૨૦ કરોડ લોકોએધરતીEદનની 

ઉજવણીમા ંભાગ લઇને વૈિWક ફલકIુ ંFથાન આ©"ુ ંછે. હવ,ે િવWમા ં૧૯૨ દ�શ �િતવષ� ધરતીEદન 

ઉજવે છે.  

માનવી અને બાકHની wવRyૃટH વMચેનો સ0ંામ હw પણ યથાવત છે. "એુસના  વૉિશÁ\ટન 

ડH.સી.મા ં ધ ઇડHએન- ‘"અ્થ� ડ� નેટવક� ’ નામની cબન-નફાકારક સFંથા, પયા�વરણીય સેવાઓના 

vે�મા ંવષ� ૧૯૯૪થી અ0ેસર �િૂમકા અદા કરH રહ�લ છે. આ ઇડHએન સFંથા, ૧૯૫ દ�શોમાથંી ૫૦ 

હ�રથી વN ુસહભાગીઓના સથવાર� કાય�ર/ ્છે. ધરતીમાતાની કાળw લેવા �ારંભ થયેલ ઘટનાન ે

હવે ૫૦ વષ� થયા છે. હw પણ અIbુૂળ aલાયમેટ અને આપણા ભાવી માટ� આપણે ઝÄમી રpા 

છHએ. ઇડHએન સFંથાએ વત�માન વષ� ૨૦૨૦ના ધરતીEદનIુ ં િવષયવF/-ુથીમ ‘aલાયમેટ એaશન’ 

અથા�/,્ ‘aલાયમેટને અIbુૂળ પગલા ં લઇએ’ �હ�ર ક"ુ« છે. વત�માન વષ� ધરતીEદનની ૫૦મી 

વષ�ગાઠંની ઉજવણીના વષ� દરિમયાન, ‘ક�નોપી �ો6aટ’  હ�ઠળ િવWભરમા ં મળHને ૭૮૦ કરોડ 

રોપારોપણIુ ંભગીરથ લv રાB"ુ ંછે.  
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આપણા િવWને વસવાટ યો\ય રાખવા માનવ�િતના ભાિવ અને તેની wવાદોરHના માળખા ં

માટ� aલાયમેટ ચે!જસૌથી મોટો પડકાર છે. આ પડકાર �ચડં છે. aલાયમેટ ચે!જને પહ¸ચી વળવા 

માટ� aલાયમેટને અIbૂુળ પગલા ંલેવા આપણી પાસે ભર^રૂ તકો ઉપલ°ધ છે. આપણી બેજવાબદાર 

wવનશૈલીને બદલે, એક સાtંુ wવન wવવાની અ0તા ક�ળવવી જોઇએ.વષ� ૧૯૯૨મા,ં રHયો 

Eડaલર�શનના નામે �ચcલત થયેલ કરારમા ંપણ આ બાબતનો ઉZલેખ છે.^ ૃ̀ વી અને �bૃિત સાથ ે

Rમેુળ સાધીએ.  

આપણી વત�માન અને ભાિવ પેઢHઓની સાFંbૃિતક, સામાÆજક તમેજ પયા�વરણીય જGEરયાતોIુ ં

ચાલો, આપણે સ/ંલુન �ળવીએ. આપણે વા" ુ�>ૂષણ, aલાયમેટ ચે!જ, \લોબલ વોિમ´ગ, વગેર� 6વા 

અનેકપયા�વરણીય બાબતોનો આપણે સામનો કરH રpા ંછHએ. વળH, આ ઉપરાતં, લાખો માનવો પર 

નોવલે કોરોના વાયરસ  રોગચાળાનો Çમુલો થયો છે. આ રોગચાળામા ંવૈિWક Fતર� દસ લાખથી વN ુ

લોકોએ wવ �મુા3યા છે. AQૃ"નુો ¦ક હw વધી રpો છે. િવWમા ંસÈકડો દ�શો આ વૈિWક મહામારHના 

િશકાર બ!યા છે.6થી, સબંિંધત સ�ાિધકાર ત�ંના મોનીટર»ગ હ�ઠળ, િવWભરમા ંનીપજતા દરરોજ 

હ�રો Eકલો બાયો-મેEડકલ કચરોને વૈ½ાિનક પÉિતથી બાળવામા ં આવી રpો છે. આ અિનવાય� 

�Elયાથી પણ aલાયમેટ પર િવપરHત �ભાવ થાય છે. 

ભલે વત�માન સજંોગો આપણને હાલમા ંઅલગ રાખી રpા ંછે, તમે છતા,ં સમ0 માનવ�િતના 

આ¢યGપ ધરતીમાતાની માવજતના સ0ંામમા,ંઆ6 ધરતીEદને આપણે સૌ પરFપર સાથે છHએ. આ 

સજંોગો આપણા અવાજન ેAકૂ ન કર�, તનેી કાળw રાખીએ.  

‘ફ�ઇથ ફોર અથ�’ નામના ફોરમ �ારા પણ ધરતીEદન- ૨૦૨૦ િનિમ�ે વૈિWક કાય�lમIુ ં

આયોજન કરવામા ંઆ3"ુ ં છે. િવWના ધમÊની સસંદને આ મચં જોડH રહ�લ છે."એુન- "નુાઇટ�ડ 

નેશ!સના સહયોગમા ંપયા�વરણ સરંvણની 3"હૂરચના માટ� ¢ÉાË ધાિમnક સFંથાઓને સામેલ કરવાની 

ઘટના તારHખ ૨૧મી એિ�લ ૨૦૨૦ના રોજ વ® ૂ�અલ- આભાસી વેcબનાર- િવડHયો કો!ફ!સ� મારફતે 

અનોખો વૈિWક �સગં યો�યો છે. આવી ધાિમnક સFંથાઓને વNમુા ં વN ુ મળHને તેમનામારફત ે

પયા�વરણીયબાબતોને અIGુપ કાય�lમોનો અમલ કરાવડાવવાનો ઉ�ેશ છે.  

ટકાઉ િવકાસ લÌયોને હાસંલ કરવા તેમજ વષ� ૨૦૩૦ Rધુીમા ંિનયત એજ!ડા Aજુબ કાયÊ 

^ણૂ� કરવા માટ�, ઉપરોaત ¢ÉાË ધાિમnક સFંથાઓનેદર�ક Fતર�ભાગીદારH માટ� �ોQસાEહત કરH, 

કામગીરHઓ કરાવવા માટ� સામેલ કરવાIુ ં".ુએન.Iુ ંિમશનછે.તેIુિંવઝન, �યા ંદર�ક બાબત સ/ંcુલત 

રહ�, તવેા િવW પર ક�x!�ત છે. 

વૈિWક aલાયમેટ ચે!જ માટ� આપણે કાળw લેવી જોઈએ. aલાયમેટ ચે!જથી પયા�વરણ પર 

ન¸ધપા� �ભાવો થયા છે. િવWના ક�ટલાકં Fથળો ગરમીનો �કોપ, અનાuxૃyટ, ^રૂઅથવા જગંલોમા ં

ભીષણ આગનો સામનો કરH રpા ં છે.^ ૃ̀ વીના Íવૃ �દ�શોમા ં Eહમિશલાઓ ઘટH રહH છે અને બરફ 
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પીગળH રહ�લ છે, 6થી સA�ુના પાણીIુ ંFતર વધી ર²ુ ંછે.^ ૃ̀ વીની 33 ટકા કરતા ંવN ુજમીન પહ�લેથી 

ખરાબ થયેલ છે. અને હવે વષ� ૨૦૫૦ Rધુીમા ંઆ ખરાબો આશર� 90 ટકાથી વN ુથઇ શક� છે. િવWની 

વFતી વષ� ૨૦૫૦ Rધુીમા ંઆશર� ૯૦૦ કરોડથી અિધક વધી જશ,ે અને Qયાર� હાલ કરતા ં60 ટકા 

વN ુખોરાકની જGરHયાત ઊભી થશે. 

ઇડHએન - "અ્થ� ડ� નેટવક� ઇx!ડયા ¥Fટ વષ� ૨૦૧૦થી કાય�રત થયેલ છે. ઇડHઆઇ-ઇx!ડયા 

સFંથા પયા�વરણીય કાય�lમો યોw રહ�લ છે. ઓaટોબર ૨૦૧૯મા ંઇડHએન- ઇx!ડયાએ લ�ાખમા ં600 

વષ� �ાચીન મારખા મઠને ૨૫૦ વોટની સોલર પેનલ ભેટ આપી હતી. ઇડHએન ઈx!ડયાએ, લોક 

પયા�વરણ િશvા સFંથા સાથે મળHને ગગંા નદH FવMછતા ��િૃત કાય�lમોના અcભયાનનો �ારંભ કયÊ 

હતો.  

ઇડHઆઈ-ઇx!ડયાએ રાજFથાનના રાજસમદં ÆજZલાના િપપલા�ંી ગામન ેઇડHઆઈ-ઇx!ડયાના 

�થમ ‘Fટાર’ ગામ તરHક� ગÐ"ુ ંછે. િપપલા�ંી ગામને ઇકો-ફ�મિનઝમના રાજ>ૂત તરHક�Iુ ંગૌરવ મ�"ુ ં

છે. આ 0ામજનોએ દર�ક બાળકHના જ!મદHઠ ૧૧૧ uvૃો ઉછેરવાIુ ંન�H ક"ુ� છે. આ ગામના સમાજ 

EદકરHના ઉછેરની સાથોસાથ uvૃોનો ઉછેર અને માવજત કર� છે. 

� K 6���� =6�)6 B�
(��&�� ;N�O#H ��� шк� 6��
 к
(P : 
 

1. આસપાસના છોડ ક� uvૃને Rરુcvત 

રાખીને સમયાતંર� તેની માવજત કરવા 

સહયોગ કરHએ.  

2. જ!મEદન ક� અ!ય ઉજવણી �સગંે છોડ 

ક� રોપા ભેટ આપીએ, અ!યોને �ોQસાEહત 

કરHએ.  

3. ખોરાકનો બગાડ ઘટાડવા સહયોગ 

કરHએ.  

4. Fથાિનક બગીચા, તળાવ, નદH-નાળા ક� 

દEરયાકાઠંાની સફાઇ Òબેંશમા ં ભાગ 

લઇએ.  

5. કાર^લૂ અપનાવીએ, સાયકલ વાપરHએ, 

�હ�ર પEરવહન અથવા ઇલેxa¥ક ક� 

હાઇc¶ડ વાહનનો ઉપયોગ કરHએ.   

6. વાહનના ટાયરમા ંહવાIુયંો\ય �સેર 

રાખવાની સમયાતંર� કાળw લઇએ.  

7. વાહનના એર EફZટરને િનયિમતપણે 

બદલાવીએ.  

8. AસુાફરH કરHન ેGબG મળવાને બદલે 

ટ�cલકો!ફ!સ�થી કામ પતાવીએ.  

9. ©લાxFટકના �>ૂષણને અટકાવવા 

યો�તા િવિવધ અcભયાનમા ં ભાગ 

લઇએ.  

10. ખાસ કરHને એક જ વખત વપરાતા 

EડFપોઝેબલ ©લાxFટકની બોટZસ, 

બે\સ, F¥ો, વગેર� 6વી ચીજ-

વF/ઓુનો ઉપયોગ બધં કરHએ.  
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11. નકામા કાગળ, ©લાxFટક અને કાચન ે

Eરસાયકલ માટ� આપીએ. તનેો કચરો 

ઘટાડવામા ંસહાય કરHએ.  

12. કાગળના બદલે કાપડના નેx©ક!સનો 

ઉપયોગ કરHએ. 

13. પેપર િ�!ટને બદલે ઇ-પેપસ�થી કામ 

ચલાવીએ.  

14. પેપર િ�!ટને બદલે ઓનલાઇન 

ડોÖમૂે!§સ મેળવવાનો આ0હ રાખીએ. 

15. તમામ કાગળના કચરાને Eરસાય×aલØગ 

માટ� આપવાની કાળw લઇએ.  

16. પેપરની બનંે બાXુ િ�x!ટØગ કરવાનો 

આ0હ રાખીએ.  

17. cબનઉપયોગી  િ�!ટર, ફ�aસ અને 

કોપીઅરની કાEm્�જ, વગેર�ઇ-વેF§સ 

Eરસાયaલરને જ આપીએ.  

18. ઘરમા,ં કામકાજના Fથળે, ર�Fટોરા,ં 

હોટZસ અને ક�{પ ખાતે વારંવાર 

વાપરાશમા ં લેવાય તવેા જ વાસણો, 

ડHશ, પાણીની બોટZસ, મગ, વગેર�નો  

ઉપયોગ કરHએ. 

19. લચં પૅક, શોિપÁગ વગેર� માટ� વારંવાર 

વપરાય તેવી બેગ/થેલીઓ રાખીએ.  

20. ખેતરથી ખોરાક RધુીIુ ં�તર ઘટાડવા 

માટ� Fથાિનક ખા< પદાથÊ ખરHદHએ. 

21. ઝેરH જ/ંનુાશકોથી પયા�વરણન ે

બચાવવા માટ� ઓગ�િનક Ùડના ખા< 

પદાથÊનો ઉપયોગ કરHએ. 

22. �ાણીજ!ય ખોરાકનો ઉપયોગ 

ઘટાડHએ.  

23. રસોડાના Úઠવાડમાથંી ખાતર 

બનાવી બગીચામા ંવાપરHએ.  

24. ટપકતા ં નળ Eરપેર કરાવીએ. 

Ûવારોનો ઉપયોગ ટાળHએ અથવા 

mૂંકા સમય માટ� જ કરHને પાણી 

બચતમા ંસહયોગી બનીએ.    

25. તજેોમય લાઇટ બZ°સને બદલે 

અસરકારક એલઈડH વાપરHએ, અને 

કાબ�ન ઉQસ�ન ઘટાડવામા ંમદદGપ 

બનીએ.  

26. વપરાશમા ં ન હોય Qયાર�, 

ઇલેa¥ોિનaસ વF/ઓુની તેમજ 

લાઇટસની }Fવચ બધં રાખીએ.  

27. શ£ હોયQયા,ં  સોલર પેનલ 

વાપરHએ.  

28. cલfટને બદલે દાદરના પગથીયા ં

ચઢHએ.  

29. એર ક!ડHશનરIુ ંથમÊFટ�ટ ૨૪ Eડ0ી 

રાખીએ.  

30. Eરચાજ �બલ બેટરHનો ઉપયોગ કરHએ. 

નાના મોટા ઇલેxa¥ક ક� ઇલેa¥ોિનaસ 

સાધનોની cબનઉપયોગી બેટરHન ે

Eરસાય×aલØગ માટ� જ આપીએ. 

(લેખક �જુરાત �>ૂષણ િનય�ંણ બોડ� ગાધંીનગરના  

^વૂ� જનસપંક� અિધકારH છે) 
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પયા�વરણ આપણા સૌની િનFબતનો િવષય છે, ક�ટલાક વષÊથી પયા�વરણને થ/ ુ ંIકુસાન મોટH 

cચÁતાનો િવષય બની ગયો છે. આ ^ ૃ̀ વી પર રહ�લા bુદરતી સસંાધનો આપણે બેફામ વાપરH રpા છHએ 

6નાથી bુદરતી સમ/લુાને અસર થઇ રહH છે. આ ^ ૃ̀ વી આપણે આપણા બાળકો પાસેથી ઉધાર લીધી 

છે અને તથેી જ "વુાનો પયા�વરણના િવિવધ ઘટકોને સમ6, �¬ અને ઉક�લ માટ� સvમ બને તે જGરH 

છે. આ જ ઉ�ેશથી પયા�વરણિમ�નો 0ીન ક�ટાcલFટ કાય�lમ ૨૦૧૭ થી "વુાનોને પયા�વરણ રvા માટ� 

સvમ બનાવી રpો છે. આ કાય�lમ સાથે જોડાયેલા 0ીન ક�ટાcલFટ "વુાઓ આ6 આ મા¨યમ થકH 

પોતાનો અIભુવ પોતાના શ°દોમા ંકહH રpા છે.  

� �
Hк�� Q�56к�
 R
� �
-� �(
)� �N�� R
� I�S��  

“wવનમા ંબનેલી ઘટના બધાને યાદ હોય છે. આ6 Çુ ં6 લખવા જઈ રpો Üં મારા wવનમા ં6 

બદલાવ આ3યો, આ બદલાવ ક�મ આ3યો, ક�વી રHતે આ3યો ...........Çુ ંપણ એક િવ<ાથzની 6મ િશvક 

બનવાIુ ંિશvણ મેળવતો હતો અને મન ેઆ પયા�વરણ માટ� માtંુ કંઇક એuુ ંયોગદાન આપuુ ંહ/ ુ ંક� 6થી 

Çુ ંમારા શાળાના બાળકોને ^Fુતકના ½ાન સાથે પયા�વરણIુ ં½ાન આપી શbુ, 6થી દ�શનો િવકાસ થાય. 

આ સમય દર{યાન મને એક એuુ ંFતર મ�"ુ ં6 છે “0ીન ક�ટાcલFટ”. 0ીન ક�ટાcલFટમા ંજોડાયા 

બાદ Çુ ંમા� માtંુ નહH પણ બી�ના માટ� િવચારતો થયો, આવનાર પેઢH માટ� િવચારતો થયો. પયા�વરણ 

માટ� કામ કરવા અને ��િૃત લાવવા મારામા ંએક લીડરશીપ ડ�વલપ કરનાર એટલે 0ીન ક�ટાcલFટ 

કાય�lમ. 

0ીન ક�ટાcલFટ તરHક� િવિવધ �િૂમકા અદા કરH.પયા�વરણના A�ેુ ��િૃત લાવવા શેરH નાટક, Aકૂ 

અcભનય, કા3ય પ}ંaત લખવી, કાય�કમોIુ ં મેનજેમે!ટ, વાણીમા ંઆરોહ-અવરોહ, કાય�કમને ક�વી રHતે 

ઉ�મ કરH શકાય આ બN ુજ મને આપનાર અન ેમારH vમતાને િવકસાવનાર એટલે 0ીન ક�ટાcલFટ. 

આ6 Çુ ં િસ¨ધાથ� પાડં� એક િવ½ાન િશvક તરHક� અમદાવાદની શાળા “માય ઓન હાઈFbુલ” 

(ડH.પી.ક�{પસ) મા ંકાય�રત Ü.ં Çુ ંમારH શાળામા ંપણ પયા�વરણના A�ેુ િવ<ાથzઓ સાથે ચચા�ઓ કtુ Ü.ં 

િવ<ાથzઓ સાથે કાય�કમ� પણ કtુ Üં 6થી પયા�વરણના A�ેુ લોકોમા ં��િૃત િવકસે..... 
 

�ીન કટેાિલ�ટ �ીન કટેાિલ�ટ �ીન કટેાિલ�ટ �ીન કટેાિલ�ટ     ----    યુવાનોન ેપયા�વરણ ર�ા માટ ેપહેલ કરવા સ�મ બનાવતો કાય��મયુવાનોન ેપયા�વરણ ર�ા માટ ેપહેલ કરવા સ�મ બનાવતો કાય��મયુવાનોન ેપયા�વરણ ર�ા માટ ેપહેલ કરવા સ�મ બનાવતો કાય��મયુવાનોન ેપયા�વરણ ર�ા માટ ેપહેલ કરવા સ�મ બનાવતો કાય��મ     
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�તે Çુ ંÝદયથી 0ીન ક�ટાcલFટ (પયા�વરણ િમ�)નો આભાર 3યaત કtંુ Ü.ં 

“मेर� माँ ने मुझ ेबोलना सखाया था, �पतान ेमेरे मुझ ेचलना सखाया था, 

बहुत से आये जोके मुझ े�गरान ेको, पर मेरे पास “�ीन केटाल�ट ”क  ट�म थी साथ !नभान ेको...” 

િસ¨ધાથ� 6. પાડં�,  

�તૂ^વૂ� �ેિસડ�!ટ - 0ીન ક�ટાcલFટ 

� Learnt many other aspects to look at the same problem  

“I am Rucha Trivedi. I am pursuing my bachelor degree in environment engineering. 

I am working as a Green Catalyst from last one year. I love working with children and 

for the environment. So I joined this platform so that I flourish myself. After joining this 

platform, I worked with many people from various background and so that I could have 

learnt many other aspects to look at the same problem. I worked in many schools and 

got very positive responses. I am loving this experience to work for our environment. 

This platform is giving much opportunity to flourish me.” 

Rucha Trivedi, GC Team member 

� Chance to explor knowledge 

“Myself Kabir Panchal. I am still a learner and studying environmental engineering 

in LDCE. I am working with GC since one and a half year. After joining this NGO I have 

explored my knowledge on environment and would like to learn more and more things. 

It is my pleasure to work with GC and under ParyavaranMitra having a team to 

experienced people and having different backgrounds. Thank you.” 

Kabir panchal, GC Team member 

� Provided my small contribution 

“Since I joined Green Catalyst, it's been my good to work with them. Participating in 

different event teaches me something. Through it I can reach to people and provide my 

small contribution in environment protection. All members in GC are co-operative and 

never feel you low." 

   Vidushi, GC Team member 

� !�XB&к� ���� �K
 � �Y��� 

“0ીન ક�ટાcલFટમા ંજોડાયા પછH અને બધી �uિૃ�મા ંભાગ લીધા પછH મને હકHકતમા ંઘÞુ ંબNુ ં�ણવા 

મ�"ુ ંછે અને તેમા ંખાસ કરHને �ેxaટકલ નોલેજ વધાર� મ�"ુ ંછે 6ના માટ� થઈને જ Çુ ં0ીન ક�ટાcલFટમા ંજોડાઈ 

હતી.Fbૂલ �ો0ામમા ંપણ મને ઘÞુ ંશીખવા મ�"ુ ંછે અને ખાસ કરHને Rરુતની આ¢મશાળામા ંપયા�વરણ િશcબરમા ં

Qયાનંા બાળકોને અમે 6ટ=ુ ંશીખ3"ુ ંતેટ=ુ ંજ Çુ ંપણ તેમના પાસેથી શીખી. 
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0ીન ક�ટાcલFટના બધા સ�યો 6 અલગ અલગ EફZડમાથંી આવે છે તમેની પાસેથી પણ મને ઘÞુ ં

શીખવા મ�"ુ ંછે અને બનંે મહ�શ સરનો સાથ હમંશેા મ�યો છે અને એમની પાસેથી પણ ઘÞુ ં�ણવા 

મ�"ુ ંછે એટલે 0ીન ક�ટાcલFટનો મારો અIભુવ ઘણો જ સારો રpો છે.”  

Bયાિત પટ�લ, 

એલ.ડH.કોલેજ ઓફ એ×!જિનયEરÁગ 

� � H6
-� �
 F �
6 E #кF шO�� Z�  

“0ીન ક�ટાcલFટમા ંજોડાયા પછH પયા�વરણ �ગે ��િૃત ફ�લાવવા િસવાય મારામા ંપણ અAકુ 

પEરવત�ન આ3યા છે. મારો આQમિવWાસ વ¨યો છે,  ને/Qૃવના �ણુો િવકFયા છે ,લોકોની સામે Çુ ંસરળતાથી 

મારH વાત AકૂH શbંુ Ü.ં  અહ» આ3યા બાદ મારH vમતાઓ િવશે Çુ ં�ણી શકH Üં .અહ»થી ઘÞુ ંબNુ ંશીખી 

Ü ં.Çુ ંકોઈ �uિૃ�-કાય�lમ કઈ રHતે કરવો, Tુ ંજGEરયાત છે એIુ ંઆયોજન ક�વી રHતે કરu ુ ંતે બNુ ંજ Çુ ં

શીખી Ü”ં. 

�xyટ ઓઝા, 

એલ.ડH.કોલેજ ઓફ એ×!જિનયEરÁગ 

� �
�
[�к ���
�
� �(
� � �� Aк ��@�N�� �
8�� \� : 

0ીન ક�ટાલીFટ �ો6aટમા ંÇુ ંછેZલા ૨ વષ� થી જોડાયેલો Ü. આમ તો જયાર� 0ીન ક�ટાલીFટ મા ં

જોડાયો Qયાર� Çુ ંસમાજકાય� નો િવ<ાથz હતો, અને સમાજકાય� િવ<ાથz તરHક� અમાtંુ ABુય કામ લોકોની 

મદદ કરવાIુ ંહ/ ુ ંને સમાજ �Qયે ની ફરજ ^રૂH પાડવા Iુ ંહ/ ુ,ં પરં/ ુતે સમય દરિમયાન Çુ ંપયા�વરણ 

િમ� નામ ની સFંથા ના 0ીન ક�ટાલીFટ નામના �ો6aટમા ંજોડાયો Qયાર� મને ભાન થ"ુ ંક� મા� લોકો ની 

મદદ કરવી એજ સમાજ �Qયેની ફરજ નથી પરં/ ુસમાજની ફરજોમા ંપયા�વરણ પણ એક મહQવIુ ં�ગ 

છે. 0ીન ક�ટાલીFટમા ંજોડાયાબાદ પયા�વરણ vે�ે કામ કરવાના અમને ¡બુ જ અIભુવ  મ�યા છે. આ 

સાથ ેસાથે મારામા ંઘણા પEરવત�ન આ3યા છે. એક ટHમ સાથે  કઈ રHત ેકામ કરuુ,ં આ સાથે અનેક 

�કારના લોકો સાથે કઈ રHત ેકામ કરuુ ંતે પણ શીખવા મ�"ુ ંહ/ ુ.ં મારા પોતાના આQમિવWાસ મા ંપણ 

¡બુ વધારો થયો છે અન ેઆ સમય દરિમયાન અમે અમારા wવન મા ંસફળતા અને િનyફળતા સામે 

લડ·ા છે.અને તથેી અમારા wવનમા ંસયંમ, ધીરજ, bુશળતા 6વા �ણુો પણ િવકFયા છે. 

આ સFંથાના ડાયર�aટર ¢ી મહ�શ પડં·ાનો પણ અમારા wવનમા ં¡બુ મોટો ફાળો રહ�લ છે. આ 

માટ� Çુ ં¢ી મહ�શ પડંયા અને 0ીન ક�ટાલીFટમા ંકામ કરતા તમામ લોકોનો હદય ^વૂ�ક આભાર 3યaત 

કtંુ Ü અને આગળ પણ Çુ ંમાtંુ યોગદાન આપતો રહHશ તેની ખા�ી આ^ુ ંÜ... 

દ�વાગં પરમાર,0ીન ક�ટાલીFટ 
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કોરોના વાયરસના �કોપને ¨યાનમા ંરાખીને ભારત 25મી માચ�, 2020 થી લોકડાઉન હ�ઠળ છે. 

ઉ<ોગોને બધં કરH દ�વામા ંઆ3યા છે અને લોકોને cબનજGરH AસુાફરH ટાળવાની િવનતંી કરવામા ંઆવી 

છે, 6થી દ�શભરમા ં¥ાEફકની ગિતમા ંન¸ધપા� ઘટાડો થયો છે.  

ભારતમા ંઘણા એવા શહ�રો છે 6 િવWના સૌથી �>ૂિષત શહ�રો તરHક� �ણીતા છે. પરં/ ુભારતમા ં

લોકડાઉન પEર}Fથિતને કારણે, �>ૂષણ Fતરમા ંતીß ઘટાડો થયો છે. નાસા સેટ�લાઇટ �ારા માચ� 2019 

અને માચ� 2020 ના �>ૂષણIુ ંFતર દશા�વછેે ક� ભારતમા ંહવાની �ણુવ�ામા ંનોધપા� ઘટાડો થયેલ છે. 

 

(સૌજ!ય : �જુરાત સમાચાર અમદાવાદ | 2 APRIL, 2020) 
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ભારતના મે¥ો શહ�રો- EદZહH, Aુબંઇ, ^ણેુ અનેઅમદાવાદમા ં SAFAR (હવાની �ણુવ�ાવાળH 

હવામાન અને સશંોધન �ણાલી) અને સી.પી.સી.બી ના ડ�ટા અIસુાર હવા �ણુવ�ાની સતંોષકારક ર�EટÁગ 

મળH રહH છે. 

SAFAR અને સી.પી.સી.બીના ડ�ટા Aજુબ, �ણ �>ૂષકો- PM10, PM2.5 અને NOx સૌથી ખતરનાક 

�>ૂષકો છે. અમદાવાદમા ંPM2.5 મા ં57%, PM10 મા ં47% અને NOx મા3ં2% નો ઘટાડો થયેલ છે.  

 

[સદંભ� : SCREENSHOT OF safar.tropmet.res.in ] 

 

 

[સદંભ� : SCREENSHOT OF safar.tropmet.res.in ] 
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 ઓ<ોcગક વસાહતો ક� 6 ક�x!�ય �>ૂષણ િનય�ંણ બોડ� (સી.પી.સી.બી.)ના 3યાપક પયા�વરણીય 

�>ૂષણ Rચૂકાકં (CEPI) મા ંસૌથી ખરાબ મામલા તરHક� ગણવામા ંઆવતા હતા - વાપી, �કલેWર અને 

વટવા. લોકડાઉન પEર}Fથિતને કારણે તેની એર aવોcલટH ઇ!ડ�aસ (AQI) મા ંન¸ધપા� ઘટાડો થયો છે. 

સાથે ન¸¨"ુ ં છે ક� ઓ<ોcગક �uિૃ�ઓ જ ફaત હવા �>ૂષણ માટ� જવાબદાર નથી, પરં/ ુપEરવહન, 

બાધંકામ �uિૃ�ઓ, રFતાની Nળૂ રH-સFપે!શન, રહ�ણાકં �uિૃ�ઓ, ર�Fટોર!ટમા ં રસોઈ બનાવવી, bૃિષ 

�uિૃ�ઓ પણ હવા �>ૂષણ માટ� ફાળો આપે છે. 

6મ 6મ હવા દરરોજ Fપyટ થઈ રહH છે,તેમ Fપyટ વાદળH આકાશ િવિવધ રહ�ણાકં િવFતારોમાથંી 

ક�મેરામા ંક�દ થઈ રહ�લ છે અને ક�ટલાક >ૂરના >ૃ9યો ¡બૂ Fપyટ રHતે દ�ખાઈ રpા છે. વા" ુ�>ૂષણ, જળ 

�>ૂષણ, ¨વિન �>ૂષણ, ªવ-િવિવધતા અને ઘન કચરાના સદંભ�મા ંલોકડાઉનને કારણે ઘણા સકારાQમક 

પEરણામો મ�યા છે. 

ભારતમા ંતમામ નદHઓ Fવ-T×ુ¨ધકરણ vમતાના �ભાવ સાથે તેમની �ણુવ�ાને ^નુ:wિવત 

કર� છે. ગગંા નદHને સાફ કરવા કરોડો Gિપયાનો ખચ� થયો હતો પરં/ ુઆ લોકડાઉન ગાળામા ંગગંા નદH 

એક પણ િસ�ાનો 3યય કયા� િવના સાફ થઈ ગઈ છે. 

લોકડાઉનની }Fથિતને કારણે મા� 10% વાહનો રFતા પર દોડ� છે અને પEરણામે અવાજIુ ં�>ૂષણ 

ન¸ધપા� રHતે ઘટ/ ુ ં�ય છે. વાતાવરણમા ંઆ શાિંત �ાણીઓ-પvીઓને તેમના આ¢યમાથંી બહાર 

આવવા અને રFતાઓ પર ફરવા આકિષnત કર� છે. 

પીરાણા ડ}{પØગ Rિુવધા દરરોજ આખા અમદાવાદ શહ�રમાથંી 4૦૦૦ મેE¥ક ટન ઘન કચરો 

ધરાવતો હોય છે પરં/ ુછેZલા એક મEહનાથી આ કચરા મા ં5૦% 6ટલો ઘટાડો થયો છે કારણ ક� ર�Fટોર!ટ, 

મોZસ, ખાનગી >ુકાનો, સFંથાઓ, cબન-કાય�કારH જ\યાઓ, �હ�ર Fથળો અને મEંદરોમાથી કચરો ઉQપન જ 

થતો નથી.  

0ીન ક�ટાcલFટ દશ�ના રાવત 
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 પયા�વરણિમ�, આwવન િશvણ અને િવFતરણ િવભાગ તેમજ ઉMચ િશvણ િવભાગ �જુરાત 

રાજય ગાધંીનગર �ારા "કલાયમેટ એકશન અને ગાધંીયન અcભગમ" િવષય ^.ૂબા-બા^ ુ૧૫૦ અને 

�જૂરાત િવ<ાપીઠ શતા°દH વષ� િનિમ�ે પર તા.૧૨-૩-૨૦૨૦ને �Gુવારના રોજ એક Eદવસીય 

પEરસવંાદIુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ3"ુ ંહ/ ુ.ં 

“^ ૃ̀ વી પાસે દર�કની જGEરયાત સતંોષવા ^રૂ/ ુ ંછે, કોઈનો લોભ સતંોષવા નહH” ગાધંીwIુ ંવષÊ 

પહ�લાIુ ંઆ વા£ આજની પયા�વરણીય પEર}Fથિતનો cચતાર અને ઉક�લ આપે છે. આ6 ^�ૂય ગાધંીwની 

૧૫૦ મી જયિંતએ કલાયમેટ ઈમરજ!સી અIભુવી રહ�=ુ ંિવW આ6 ગાધંીwના િવચારો અને અcભગમને 

એક આશા સાથે જોઈ ર²ુ ંછે કારણક� ગાધંીિવચારો સૌને માટ� સબિંધત છે – કલાયમેટ એaશન, વધ/ુ ં

�>ૂષણ, ઘટતા જગંલો, સપંોિષત િવકાસના હ�/ઓુ (SDG), કલાયમેટ જFટHસ –ગાધંીwના લખાણોઅને 

ઉદાહરણોમા ંદર�કનો ઉક�લ �િતcબÁcબત થાય છે. 
 

 ગરHબી અને �ખૂમરાને 

સમા©ત કરવા, િશvણ, આરો\ય 

અને રોજગારની �ા×©ત, �િત 

અને આવકની સમાનતા �ા©ત 

કરવા, આબોહવા પEરવત�નનો 

સામનો કરવા અને પયા�વરણ 

મૈ�ી^ણૂ� wવનશૈલી અપનાવવા, 

ટકાઉ િવકાસ માટ� Fથાિનક અને 

વૈિWક ભાગીદારH કરવા સEહતના 

SDG લÌયો ગાધંીwના >ૃxyટકોણ 

અને િવચારોમા ં�9યમાન થયા છે. 

આજની પયા�વરણીય સમFયાઓનો ઉક�લ તેમણે સાદા િસÉાતંો થકH આ©યો છે, 6ને સમજદારHથી અમલી 



 

 

માચ�-એિ�લ, ૨૦૨૦ પયા�વરણ િમ� Page 20 

 

બનાવવાની જGર છે. આ પEર�ેÌયમા ંિવચાર િવમ�શ કરવા માટ� �F/તૃ પEરસવંાદમા ંકલાયમેટ એકશન 

– શૈvcણક સFંથાઓની �િૂમકા, કલાયમેટ એકશન અને ગાધંી િવચાર, વૈિWક સમFયા અને Fથાિનક ઉક�લો, 

કલાયમેટ ઇમરજ!સી અને bુદરતી સસંાધનોIુ ં3યવFથાપન વગેર� િવષયાગંને ક�!� Fથાને રાખીને િવF/તૃ 

ચચા� થઇ હતી. 

�ાFતાિવક �વચન આપતા પયા�વરણ િમ� સFંથાના િનયામક ¢ી મહ�શ પડં·ાએ જણા3"ુ ં ક�, 

મોસમ પEરવત�ન અને SDG ગોલમા ગાધંી િવચારધારા સમાયેલી છે. તેમણે જણા3"ુ ંક� “કHડHને કણ અને 

હાથીને મણ” એ bુદરતી lમ જળવાયેલો છે. આજના િવષયને િશvણમા ંક�વી રHતે આવરH લેવાય તે 

બાબતે પણ તેમણે �કાશ પાડ·ો હતો.  

ઉદબોધન �વચનમા ંઉMચિશvણ િવભાગના નાયબ અિધક કિમશનર¢ી નારાયણ માNએુ જણા3"ુ ં

ક�, મોસમ પEરવત�ન એ ઘણા વખતથી ચચા�મા ંછે  6ને જન ¦દોલન Rધુી લઇ જવાIુ ંછે અને ઘર-

ઘર Rધુી પહોચાડવાIુ ંછે. વNમુા ંતેઓએ જણા3"ુ ંક�, િવWના �>ૂિષત શહ�રોમા ં૨૧ શહ�રો ભારતના છે. 

દ�શમા ંક�!સરની બીમારH વધી રહH છે. ઉદભવતી સમFયાઓની અસર GDP-uૃÉ દર પર પડ� છે. તેમણે 

જણા3"ુ ંક�, આપનો આહાર-િવહાર સૌ{ય થશે તોજ િનવારણ શ£ છે.  

અ¨યvપદ�થી ઉદબોધન આપતા �જુરાત િવ<ાપીઠના bુલપિત ¢ી અનાિમક શાહ� જણા3"ુ ંક�, 

SDG એ "નુાઇટ�ડ નેશ!સ- સરકાર  અને લોકોની સહભાcગતા એવા Fતર પર કરવામા ંઆવી છે 6 

ગરHબી, �ખૂમરો, િશvણ, FવાF`ય, પયા�વરણની �ળવણી વગેર�ને ઉપરથી નીચે Rધુી પહોચાડવાની 

વાત છે �યાર� ગાધંીwની વાત એ નીચેથી ઉપર Rધુી પહોચાડવાની છે. શહ�રHકરણ વધ/ુ ંગ"ુ ં તેમ 

આયોજનો થતા ગયા પણ ખોટH Eદશામા.ં હવે �¬ોના ઉક�લની Eદશામા ંક�વી રHતે પહોચuુ ંતે જોવાIુ ંછે. 

ખોટH Eદશાના આયોજનોથી મળેલ પEરણામો િવષે  નવેસરથી િવચારવાની જGરHયાત છે. મZટHનેશનલ 

કંપનીઓ પણ પયા�વરણની સમFયાઓ િવષે ઉક�લ તરફ �યાસો કરવા આગળ આ3યા છે. Fવ-િનભ�ર 

ટ�કનોલોwના િવકાસ અને માઈlો બયોલોwથી પયા�વરણની સમFયાઓનો ઉક�લ કઈ રHતે થઇ શક� તે 

માટ�ના સશંોધનો થવા જGરH છે.  

આ સેિમનારમા ંિવ<ાથzઓ, અ¨યાપકો, પયા�વરણ કાય�કરો અને િવષય િનyણાતો વગેર�એ પોતાના 

િવચારો રXૂ કયા� હતા..પEરસવંાદના �િતભાગીઓએ સશંોધનપ�ો �ારા પોતાના િવચારો રXૂ કયા� હતા. 

છેZલે, પયા�વરણ િમ�ના ફાZ�નુી જોશીએ સેિમનારમા ંચચા�યેલ િવગતીનો સારાશં િવષે વાત કરH કાય�lમ 

^રૂો કયÊ હતો.   
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આ6 ગાધંી �F/તુ છે, આ6 િવW �યાર� આિથnક સમFયાઓનો સામનો કરH ર²ુ ંછે, આતકંવાદનો 

સામનો કરH ર²ુ ંછે અને \લોબલ વોિમ́ગનો સામનો કરH ર²ુ ંછે Qયાર� ગાધંી િવચારધારા યાદ આવે. 

“માtંુ wવન એજ મારો સદં�શ” બા^નુી આ wવન શૈલીને જો ¨યાનથી નીરખીએ  તો  વૈિWક સમFયાઓનો 

હલ તેમા ંદ�ખાય છે.  

^�ૂય બા^નુી “છોટHસી પે}!સલ”Iુ ં�yટાતં ઘÞબુNુ ંકહH �ય છે. bુદરતી સસંાધનોનો ઓછામા ં

ઓછો ઉપયોગ કરો અને પયા�વરણની �ળવણી કરો. પે}!સલનો વપરાશ શ£ હોય Qયા ંRધુી વાપરવાની 

વાત આ �yટાતંમા ંથયેલી છે એનો મતલબ એ થયો ક� જો ઓછામા ંઓછા bુદરતી સસંાધનોનો મહ�મ 

વપરાશ કરHTુ ંતો uvૃો ઓછા કપાશે, પ`થરોIુ ંખનન બÇુ નEહ કરuુ ંપડ�, વીજળH ઓછH વાપરવી પડશે 

એટલે Nમુાડા (�>ૂષણ) પણ ઓછા થશે અને પQથરો ઓછા ખોદાશે 6નાથી bુદરતી આવરણIુ ંતો રvણ 

થશે જ પણ �ાણીઓ, પvીઓ અને માનવ�તIુ ં Fથળાતંર ઓÜ ં થશે. અને 6ને લીધે સામાÆજક 

સમરસતા અને �Qયેક wવોની જGEરયાતોIુ ંપણ રvણ થશે .  

^�ૂય બા^Iુ ુ ંબીXુ ં�yટાતં લઈએ તો સાબરમતી નદHમાથંી મા� એક જ ડોલ પાણીમાથંી ઘાટ 

પર Fનાન કરuુ ંઅને એક લોટા પાણીથી દાતણ કરuુ ંતે પાણી બચાવવાનો અને પાણી �>ૂષણ ઘટાડવાનો 

wવતં દાખલો તેમણે આ©યો. આ6 િવW આ¡ુ ંપાણીની bુિ�મ અછત અને �>ૂષણની સમFયાનો ભોગ 

બ!"ુ ંછે આ6 પણ જો ગાધંી િવચારધારા અIસુરવામા ંઆવે તો પાણીની બચત થાય અને �>ૂષણ રોકH 

શકાય.  

^�ૂય બા^એુ દ�શને બે �તીકો આ©યા એક ચરખો અને બીXુ ં ઝાDુ.ં ચરખો એ Fવાવલબંન 

રોજગારHIુ ં�િતક છે �યાર� ઝાDુ ંએ FવMછતાIુ ં�િતક છે. આઝાદHની લડતની સાથે સાથે ચરખો અને 

ઝાDુ ંએ બÇુઆયામી �uિૃ�ઓ બા^નુી હતી. બા^ ુમાનતા ક�, આઝાદH શCોથી નEહ મળે પરં/ ુચરખા 

અને ઝાDુ ંથી મળશે અને આઝાદH એટલે મા� �0ેજોના શાસનમાથંી A}ુaત એuુ ંનEહ પરં/ ુિવW આ6 

6 િવિવધ િવકરાળ સમFયાઓથી ઘેરા"ુ ંછે તે સમFયાઓનો હલ આ ઝાDુ ંઅને ચરખામા ંછે  
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બા^ ુwવનશૈલીના ૧૧ િસÉાતંો લઈલો 6 એકાદશ ßત તરHક� �Bયાત છે 6મા ંવણ જોઈ/ ુ ંન 

સઘંરuુ ં6 ઘÞબુNુ ંકહH �ય છે આ6 bૃિ�મ અછતો ઉભી થાય છે 6ને લીધે મ¸ઘવારH અને Ûગાવો વધે 

છે 6ની સમાજwવન પર અને દ�શના અથ�કારણ પર ગભંીર અસરો ઉભી થાય છે આ6 દ�શ FDI તરફ 

આગળ વધી રpો છે અને GDP વધારHને મહાસ�ા તરફ ¦ધરH દોટ AકૂH રpો છે 6નાથી આિથnક અને 

સામાÆજક િવષમતાઓ ટોચે પહ¸ચી છે 6ને લીધે EહÁસા, અસમાનતા, વગ�-િવ0હ, �તી-ધમ� ભેદ ¡બુજ 

વ¨યા છે. સ"ંaુત રાy¥ સઘેં ૨૦૧૬મા ંસFટ�નેબલ ડ�વલપમે!ટ ગોલ (SDG) �હ�ર કયા�. આ 17 A�ુાના 

SDGને ભારતIુ ંપણ સમથ�ન છે ને ભારતે પણ તેમા ંસહH કરH છે હવે જો, ગાધંીના ચરખા અને ઝાDુIં ુ ં

અવલોકન કરHએ તો આ ૧૭એ ગોલIુ ંસમાધાન એમા ંરહ�=ુ ંછે. ગરHબીની વાત હોય, �ખૂમરાની વાત 

હોય, સારા િશvણ અને આરો\યની વાત હોય, લ»ગભેદ, TÉુ પાણી અને આરો\ય, સFતી અને TÉુ ઉ��, 

અસમાનતાનો ઘટાડો, cચરwવ અને ખમતીધર શહ�રH િવકાસ ઉQપાદન અને વપરાશ મોસમ પEરવત�ન, 

પાણીની નીચે wવતા wવો, જમીન પર wવતા wવો માટ�ની 3યવFથાઓ ચા રખા અને ઝાDુમંા ં રહ�લી 

છે. ગાધંી wવન શૈલી અને એકાદશ ßત અIપુાલનમા ંસFટ�નેબલ ડ�વલપમે!ટ ગોલ નો ૧૬મો A�ુો 

શાિંત !યાય અને મજ¾તુ સFંથાનો આમાથંી મળH રહ� છે અને ૧૭મો A�ુો 6 ભાગીદારHનો છે તે માtંુ 

ગામ માtંુ િવWમા ં�િતcબÁદHત થાય છે.   

આ6 >ુિનયા કચરાની અ3યવFથાને લીધે િવિવધ �>ૂષણોથી પીડાય છે, ગાધંી wવન શૈલીએ 

િનદçશ કર� છે ક�, ખપ ^રુ/ ુ ંવાપરHએ 6નાથી કચરો જ ઉQપº નEહ થાય એટલે એના 3યવFથાપનનો 

સવાલ ઉભો થતો નથી. આ6 ઉપભોકતાવાદ ઉભો થયો છે, ¡બુ વાપરો, ¡બુ ઉQપº કરો અને આિથnક 

ચl તેજ બનાવો (સÖુ�લર ઈકોનોમી) આમ ઘર�=ુ ંવપરાશથી GDP ચો�સ વધવાનો પરં/ ુ bુદરતી 

સસંાધનોનો મોટાપાયે િવનાશ થઇ રpો છે તેમજ �>ૂષણ વધી ર²ુ ંછે અને આમ \લોબલ વોિમ́ગની 

િવકરાળ સમFયા ઉભી થઇ છે આ \લોબલ વોિમ́ગના લીધે 0ીન હાઉસ ઈફ�aટ થઇ અને તેના પEરણામ 

FવGપ આ6 જળવા"ુ ંપEરવત�નની ઘાતક અસરો આપણે વેઠH રpા છHએ.   

કલાયમેટ ચે!જ 6વી વૈિWક સમFયાને હલ કરવામા ંગાધંી િવચારધારા મદદGપ થઇ શક�. 

(તા.૧૨-૦૩-૨૦૧૨ના રોજ �જૂરાત િવ<ાપીઠ ખાતે  

યો�યેલ કલાયમેટ ચે!જ અને ગાધંીયન િવચારધારા સેિમનારમા ં�F/તુ િવચારપ�)  
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કોરોના વાયરસના ભયના ઓથાર હ�ઠળ wવતા ^ ૃ̀ વીવાસીઓ એક તરફ FવMછ થઈ રહ�લી 

bુદરતના ન�રાને ન¸ધી રpા છે,નદHઓ અને સA�ુના પાણી FવMછ થઈ રpા હોવાના �9યો આપણે 

જોઈ રpા છHએ, શહ�રોની હવામાથંી �>ૂષકોIુ ં�માણ ઓÜ ંથઇ ર²ુ ંછે, એર aવોcલટH ઇ!ડ�aસ સામા!ય 

કરતા ઘણો નીચો ન¸ધાઈ રpો છે. એક તરફ �ાણીઓને ફરવા માટ� ખાલી રોડ-રFતા મળH રpા છે. 

શહ�રHજનોને સવારમા ં પvીઓનો કલરવ સાભંળવાની તક મળH રહH છે, આથમતી સા6ં ધાબા પરથી 

દ�ખાતા તારાઓ ગણવાની રમત ફરHથી રમી શકાય તેવા Eદવસો આ3યા છે.અQયાર� આપણી ચાર� તરફ 

6 કંઈ પણ ચાલી ર²ુ ંછે તેના િવશે આપણે �ણે-અ�ણે ગભંીરતાથી િવચારH રpા છે માનવીય �uિૃ�ઓ 

પર જબરજFતીથી Aકૂાયેલ �bુશ અને પયા�વરણના ઘટક તQવો પર દ�ખાઇ રહ�લો ફ�રફાર-આ બે વF/ ુ

આપણને ભિવyયનો િવચાર કરવા તરફ �ેર� છે. 

આ }Fથિતમા ં કલાયમેટ ચેઈ!જની વાત કરવી ઘણાને િનરથ�ક પણ લાગી શક�, લોકો ભયના 

ઓથાર હ�ઠળ હોય અને ભિવyય અિનિ±ત હોય Qયાર� >ુિનયા પરના અ!ય સકંટની વાત £ા ંકરવી? પણ 

એક A�ુો એ પણ છે ક� હાલ આપણે આપણી wવનશૈલીમા ંઘણા પEરવત�નો કરH રpા છHએ, આપણે એક 

રHતે વN ુ��તૃ થયા છHએ, ÆજÁદગી �ગે ગભંીર િનણ�યો લઈ રpા છHએ. આશા રાખીએ ક� આપણે સૌ 

સાથે મળHને યો\ય અને !યાય^ણૂ� Eદશામા ંકદમ ઉપાડHએ. 

� 22 A*!� : Qà�� ����  TIME TO ACT  

એિ�લ મEહનાની ૨૨ તારHખે “^ ૃ̀ વી Eદવસ” આવે છે. દર વષ�, ૨૨મી એિ�લના રોજ િવW ધરતી 

Eદન ઉજવવામા ંઆવે છે. તારHખ ૨૨મી એિ�લ ૨૦૦૯ના રોજ "નુાઇટ�ડ નેશ!સ સFંથાની મળેલ સામા!ય 

સભાના ઠરાવ lમાકંઃ એ/આરઇએસ/૬/૨૭૮થી, દર વષ� ૨૨મી એિ�લના Eદવસને ‘િવW ધરતી Eદન’ 

તરHક� ઉજવવાIુ ં�હ�ર ક"ુ« છે. 

આ6 ધરતી માતા આપણને Fપyટપણે એaશન લેવા કહH રહH છે. આ વષ�ની ABુય આફતો યાદ 

કરHએ તો, ઓF¥�cલયાના જગંલોમા ંલાગેલી આગ, અિત ગરમીનો ર�કોડ� અને ક�!યામા ંસૌથી ખરાબ તીડIુ ં

આlમણ – અને હવે આપણી ઇકોિસFટમના FવાF`ય માટ� cચÁતાજનક એવા િવW3યાપી રોગ COVID -19 

નો સામનો કરવો પડH રpો છે. 
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 �bૃિત આ ભોગવી રહH છે. �bૃિતમા ં માનવસÆ�ત 

પEરવત�નIુ ં પEરણામ એટલે મૌસમ પEરવત�ન. આ ઉપરાતં, 

જગંલછેદન, જમીનના વપરાશમા ંપEરવત�ન, bૃિષ અને પTધુન 

પરના અિતશય ભારણ, ગેરકાયદ�સર વ!ય�ાણી વેપાર 6વા 

ªવિવિવધતાને િવvેિપત કરનારા �નુાઓને કારણે 

�ાણીઓમાથંી ચેપી રોગો (zoonotic diseases)Iુ ંસlંમણ મIyુય 

Rધુી પહ¸ચી ર²ુ ંછે.  

 

� �� .A�.Ab�
( ��b&�
 к���
 ;N��
 1, 
 

•  મIyુયમા ં દર 4 મEહને એક નવો ચેપી રોગ ઉભરH આવે છે. આ નવા રોગો પૈકHના 75% 

�ાણીઓમાથંી આવે છે. આ માનવ, �ાણીઓ અને પયા�વરણીય આરો\ય વMચેના ગાઢ સબંધંોને 

દશા�વે છે.  

• ત>ુંરFત ઇકોિસFટમ આપણને આ 

રોગોથી બચાવવામા ં મદદ કર� છે. 

ªિવક િવિવધતા રોગાÞઓુને ઝડપથી 

ફ�લાવવાIુ ંA9ુક�લ બનાવે છે. 

• એક �દાજ Aજુબ િવWમા ંઆશર� 

એક િમcલયન �ાણી અને છોડની 

�િતઓ =©ુત થવાની }Fથિતમા ંછે. 

• જો આપણે આબોહવા પEરવત�ન 

અને ªવિવિવધતાના Iકુસાનને 

અટકાવી રાખીએ અને ટકાઉ મોડ�લો 

તરફ વળHTુ ંતો �bૃિતની સાથે માનવ 

આરો\યની સાચવણીમા ં પણ મદદ 

મળશે. 
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અQયાર� દ�ખાઈ રહ�લી હકારાQમક અસર, 6મક� Rધુર�લી હવાની �ણુવ�ા અથવા 0ીનહાઉસ ગેસના 

ઉQસ�નમા ંઘટાડો હગંામી }Fથિત છે, માનવીય �uિૃતઓના લોકડાઉનIુ ંટ�{પરરH પEરણામ છે. આપણે 

આ િવW ધરતી Eદવસ - ¦તરરાy¥Hય મધર અથ� ડ� િનિમતે ફરHથી એ વાત �ઢ  કરHએ ક� આપણે લોકો 

અને 0હ બનેં માટ� કામ કર� તેવા વN ુટકાઉ અથ�ત�ંમા ંFથળાતંર કરવાની જGર છે. 

� ��3�  I*-cк ;�  ��
 �Hш� 

કોરોનાને કારણે સમ0 િવWમા ંઆિથnક �uિૃ�ઓ મદં પડH ગઇ છે. કોરોનાના કારણે >ુિનયાભરમા ં

મોટા ભાગના દ�શોIુ ંઅથ�ત�ં Fથcગત થઈ ગ"ુ ંછે. ચીન અને "રુોપના ક�ટલાક ભાગમા ંઅQયાર Rધુીના 

અIભુવો પરથી જણાય છે ક�, કોરોનાના કહ�ર બાદ અથ�ત�ંને પાટા પર લાવuુ ંસહ�=ુ ંનહ» હોય. 

¦તરરાy¥Hય નાણાકHય ભડંોળ (IMF)ના વZડ� ઈકોનોિમક આઉટ=કુમા ં2020મા ંભારતનો િવકાસ 

દર 1.9 ટકા રહ�શે તેuુ ંઅIમુાન લગાવવામા ંઆ3"ુ ં છે.આ A9ુક�લ સમયમા ંભારત સરકાર� તાQકાcલક 

ધોરણે દ�શના નાગEરકોના આરો\યIુ ં¨યાન રાખવા ઉપરાતં ગરHબોને આિથnક સહાય ઉપલ°ધ કરાવવી 

જtૃરH બનશે. મયા�Eદત નાણાકHય િવકZપ હોવા છતા ંપણ નાગEરકોના આરો\યIુ ં¨યાન રાખuુ ંપણ તેટ=ુ ં

જ જtૃરH છે. વત�માન સજંોગોમા ંતાQકાcલત નીિતIુ ંઘડતર કરuુ ં¡બૂ જ જtૃરH છે. 

આ કપરH }Fથિતમા ંભારતમા ં૨૦૨૦Iુ ંચોમાRુ ં¡બૂ જ સાtંુ રહ�શે એવી આગાહH હવામાન િવભાગે 

કરH છે.દ�શમા ં૯૬થી ૧૦૪ ટકા 6ટલો સર�રાશ વરસાદ થશે અને ક�રળથી શG થ/ ુ ંચોમાR ુ૫મી Xુને જ 

બેસી જશે અને ૩૦મી સ©ટ�બર Rધુી દ�શમા ંસામા!ય ચોમાRુ ંરહ�શે તેવી આગાહH હવામાન િવભાગે કરH 

છે.આનાથી ખેતી vે�ે ¡બૂ જ સારH }Fથિત રહ�શે, સારા વરસાદના કારણે સારો પાક લઈ શકાશે અને 

દ�શના અથ�ત�ંને વેગ મળશે તેવી આશા છે. 

“�����A ��6(
) ���   � ...-� ... 
6� 6
 
 &�к� \�, ���
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કોરોનાએ બતા3યા ધોળા Eદવસે તારા.. િશષ�ક હ�ઠળ cચ�લેખા.કોમ પર 7 એિ�લે �કાિશત લેખમા ં

ક�તન િ�વેદHએ2 લB"ુ ં છે, “આફત, પછH એ bુદરતી હોય ક� માનવસÆ�ત, માનવ�તને હમેંશા પાઠ 

ભણાવતી �ય છે. "ુ̈ ધ એને શાિંતની EકÁમત સમ�વે છે અને bુદરતી હોનારત એને �bૃિતનો મEહમા 

યાદ અપાવે છે. એ તો માનવ�ત છે જ અળવીતરH એટલે કાઇં શીખવા માગતી નથી, અ!યથા કોરોના 

નામની આ આફતે પણ જગત આખાને એક મહQવનો પાઠ ભણા3યો છેઃ �>ૂષણનો પાઠ.” 

વNમુા ં �િતxyઠત સાય!સ વેબસાઇટ સાય!સએલટ� .કોમના એક અહ�વાલના લેખક 6Eક!તા 

બાઉલરનો સદંભ� આપીને કહ�વા"ુ ં છે ક� “કોરોનાના આ સકંટના કારણે હ�રો માનવ ÆજÁદગી અને 
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અથ�ત�ંIુ ંIકુસાન થ"ુ ંછે એનો ઇ!કાર ન થઇ શક�, પણ આ કાળા ડHબાગં વાદળોની GપેરH કોર 6વી 

વાત એ છે ક� �ી� ભાગની >ુિનયા લોકડાઉન હ�ઠળ આવવાથી એિશયા, "રુોપ અને અમેEરકા સEહતના 

દ�શોમા ંહવાIુ ં�>ૂષણ અQયતં ઘટH ગ"ુ ંછે. આિથnક-ઔ<ોcગક �uિૃ� અને વાહનોના પૈડા ંથભી જવાના 

લીધે રોજબરોજ હવામા ંફèકાતા કાબ�ન ડાયોaસાઇડ નામના ઝેરIુ ં�માણ ઘટ"ુ ંછે અને હવા Wાસ લેવા 

6વી બની છે.” 

િવW િવBયાત “ધી ગાEડéયન”3 અખબાર� પણ કોરોના વાયરસથી હવાની �ણુવ�ામા ંRધુારની 

િવગતો �ગેના લેખમા ંEદZહHની સરખામણી કરતી આ તસવીરથી }Fથિતને દશા�વી હતી. EદZહH શહ�રની 

હવાની �ણુવ�ા �ગેની નીચેની તFવીર પણ જોઈએ. 

 

(તFવીર સૌજ!ય : http://safar.tropmet.res.in/) 
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 ��( E�d
9    ----    આ �Fત પEર}Fથિતમા ં�ણ ABુય A�ુાઓ પર ¨યાન આપવાની જGરત લાગે છે.  

• �� 
(��
 �
5к ��
 к� 
� D(�45-6 *�к
�e - આ રોગ સામે રvણ આપવા માટ� નાક અને 

મોઢાને ઢાકંતો માFક પહ�રવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે, હવે તો સરકારH એજ!સીઓએ આને 

ફરÆજયાત પણ બના3યો છે. સમFયા માFક પહ�રવાની નથી, આ માFકનો િનકાલ કરવાની છે. ધોઈ ને 

વાપરH શકાય તેવા માFક પહ�રવાની વાત આવકારદાયક છે પણ એને ધોઈને FવMછ રાખવાની વાત 

�લૂવી ના જોઈએ. �યાર� વાપરHને ફèકH શકાય તેવા માFકને ફèકવામા ં આવે Qયાર� તેને અલગ 

કચરાપેટHમા ં(પીળા રંગની કચરાપેટH – બાયો મેડHકલ tુZસ અIસુાર) સહ�લાઈથી નાગEરકો ઉપયોગ 

કરH શક� તે રHતની 3યવFથા જGરH છે. આ cબમારH ¡બૂ જ ઝડપથી ચેપ ફ�લાવે છે આથી આ રોગના 

દદêઓની રોÆજÁદH �Elયાઓમાથંી નીકળતા કચરાને સાવધાની રાખીને િનકાલ કરવો ¡બૂ જ જGરH 

બને છે.  

• к�*�к��
 �f� ��(� �
�� �
�K
�� – હાથ ધોવા અને સેનીટાઈઝર લગાડuુ ં ક� પછH ઘર-

ઓEફસને ડHસ-ઇ!ફ�aટ�ડ કરuુ ંઆ તમામ �Elયાઓમા ંઆપણે ક�િમકલનો ભર^રૂ ઉપયોગ કરH રpા 

છHએ, DDT શોધા"ુ ંQયાર� રામબાણ ઈલાજ ગણા/ ુ ંઅને પાછળથી હાિનકારક. અQયાર� જ સમય છે 

આ ક�િમકલના િવકZપો શોધીને તેને લોકો Rધુી પહોચાડવાના અને ભિવyયને સલામત કરવાનો. 

રસાયણો વN ુવાપરHને આપણે સમwએ છHએ ક� આપણે સલામત છHએ પણ આ સલામતી ક�ટલા 

સમય Rધુીની એ પણ િવચારuુ ંપડશે. 

• h��шi���
� �� �6)� – આપણે ક�ટલી વધારાની વF/ઓુ વાપરતા હતા એ આ6 લોકડાઉનના 

કારણે સમ�"ુ ં છે, સમ�ઈ ર²ુ ં છે. �bૃિતની નwક રહ�વાની તક, bુદરત સાથે સા"�ુયપણાથી 

રહ�વાના લાભ આપણને દ�ખાઈ રpા છે. ડHઝાFટર મેનેજમે!ટ યોજનાઓ ભિવyયના જોખમો માપીને 

બનાવાઈ પણ એમા ંરહ�લી મયા�દાઓ દ�ખાઈ રહH છે. એક નવીન અcભગમથી આ સકંટનો સામનો 

કરવાની તૈયારH સૌએ દાખવવી જ રહH. 

���3) 8 #:� 

1. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/six-nature-facts-related-

coronaviruses 

2. https://chitralekha.com/features/national-features/covid-19-impact-delhi-breathes-of-

clean-air/ 

3. https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/11/positively-alpine-disbelief-air-

pollution-falls-lockdown-coronavirus 

4. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/healthcare-waste-what-do-it  
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તારHખ ૨૬ એિ�લના રોજ �ધાનમ�ંીએ “મન કH બાત” મા ંક²ુ ંક�, “ભારતની કોરોના સામેની 

લડાઈ સાચા અથ�મા ંPEOPLE DRIVEN છે. ભારતમા ંકોરોના સામેની લડાઈ જનતા લડH રહH છે, આપ લડH 

રpા છો, જનતાની સાથે મળHને શાસન-�શાસન લડH ર²ુ ંછે. ભારત 6વો િવશાળ દ�શ, 6 િવકાસ માટ� 

�યQનશીલ છે, ગરHબી સાથે િનણા�યક લડાઈ લડH રpો છે. તેની પાસે કોરોના સામે લડવાનો અને 

wતવાનો આ જ એક ઉપાય છે. અને આપણે ભા\યશાળH છHએ ક� આ6 આખો દ�શ, દ�શનો દર�ક 

નાગEરક, દર�ક લોકો, આ લડાઈના િસપાઈ છે, લડાઈIુ ંને/Qૃવ કરH રpા છે.” 

આપણો મહાન લોકશાહH દ�શ ભારત આ6 કોરોના સામે લડત આપી રpો છે, પયા�વરણના 

ઘટકોમા ંસકારાQમક ફ�રફારો દ�ખાઈ રpા છે, માનવ પોતે Fવાથz બ!યો હોવાની ક¾લૂાત કરતો થયો 

છે.પણ આ હગંામી અસર છે ક� લાબંા ગાળાની – એ ભિવyય જ બતાવશે. પણ આ6 સમાજ બે Fપyટ 

ભાગોમા ંવહèચાઇ ગયેલો દ�ખાય છે. સગવડતા ધરાવતા લોકો bુmંુબભાવના અને Tુ̈ ધ પયા�વરણની 

અસર િનહાળતા જોવા મળે છે અને ગરHબ-વcંચત વગ� થાળHમા ંઅº ક�વી રHતે આવશે તેની cચÁતામા ં

િવકZપો શોધી રpો છે. આ6 આ ગરHબ-વcંચત વગ�ને કોરોનાની અસર વN ુથઇ રહH છે અને આ જ વગ� 

કોરોના વોરHયસ� તરHક� મજ¾તૂ લડાઈ આપી રpા છે. થોડH િવગતો પર ¨યાન આપuુ ંજGરH બને છે. 

• લોકડાઉનમા ંરFતા પર રોજ કમાતા વગ�ના �િતિનિધઓ દ�ખાય છે, કચરાના 3યવFથાપન સાથે 

સકંળાયેલ 3ય}aતઓ દ�ખાય છે. ડોકટરો પોતાની ફરજ જોખમ સાથે િનભાવી રpા છે, નસ� અને 

અ!ય કમ�ચારHઓના સહયોગ િવના તે શકાય ના બને. આ દર�ક યો¨ધાઓને Rરુvા કHટ મળે 

તેટલી 3યવFથા કરવી જGર બને જ ને! 

• સમાજના વcંચત વગ�મા ં bુપોષણનો �¬ હતો જ, કોરોનાની આ A9ુક�લ લડાઈ પછHની 

પEર}Fથિતમા ંપોષણનો A�ુો વધાર� ગભંીર બનશે. આ Eદશામા ં>ૂરંદ�શી દાખવવી જ પડશે.  

• લોકડાઉન પછHની પEર}Fથિતમા ંબધી આિથnક �uિૃતઓ ચા= ુથતા જ પયા�વરણના ઘટક તQવોમા ં

આવેલ સકારાQમક ફ�રફાર ગાયબ ના થઇ �ય એ િવષે આ6 “વક� ìોમ હોમ” કરતા િનyણાતો 

કોઈ િવકZપ શોધે એ તાતી જGરHઆત છે. 
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• �>ૂષણને કારણે આપણા સૌની રોગ �િતકારક શ}aત ઓછH થાય છે એ �ગે અનેક અ�યાસો 

થયા છે. કોરોના વાયરસ ઓછH રોગ�િતકારક શ}aત ધરાવતા 3ય}aતને જકડ� છે. 

• એક રHતે જોઈએ તો, પોષણ"aુત ખોરાક, આિથnક અસમાનતા, �>ૂષણ,બગડ/ુ ંઆરો\ય, ઓછH 

રોગ�િતકારક શ}aત, ક�િમકલ"aુત દવાઓ, બાયોમેડHકલ કચરો – આ બધી જ બાબતો એકબી� 

સાથે સકંળાયેલ છે. યો\ય 3યવFથાપન િવના કોરોનાનો ªવતબીબી કચરો વN ુજોખમી સાcબત 

થઇ શક�. 

• કોરોનાનો ફટકો સમ0 જગતના અથ�ત�ં પર પડશે. 3 E¥cલયન ડોલરના ભારતીય અથ�ત�ં પર 

લગભગ 1 E¥cલયન ડોલરનો ફટકો પડશે અને આપણો w.ડH.પી. ઘટHને 1.9 ટકા ક� 1.6 ટકા થઇ 

જશે તેuુ ંિનyણાતંો માને છે. જોક� કોરોના મહામારH આવી તે અગાઉથી અથ�ત�ં નબËં તો પડH 

જ ર²ુ ંહ/ ુ.ં કોરોના મહામારH એ પડતા અથ�ત�ં પર પાmુ કહH શકાય. 

• કોરોના મહામારHને લીધે વષ� 2020મા ંવૈિWક અથ�ત�ંમા ંએક ટકાનો ઘટાડો થાય તેuુ ંસ"ંaુત 

રાy¥સઘંIુ ંઅIમુાન છે. સરકારો જો લોકોની આવક વધારવામા ંમદદગાર સાcબત ન થાય અને 

ઉપભોaતા ખચ�ને �ોQસાહન ન આપે તો આ ઘટાડો વધી પણ શક�. 

�ધાનમ�ંીએ “મન કH બાત” મા ંક²ુ ંએમ “દર�ક A9ુક�લ ઘડH, દર�ક લડાઈ, કંઈકને કંઈક પાઠ આપે 

છે. કંઈકને કંઈક શીખવાડHને �ય છે, શીખામણ આપે છે. તો કોઈ શ£તાઓનો માગ� બતાવે છે અને કોઈ 

નવા લÌયFથાનની Eદશા પણ દ�ખાડ� છે. આ પEર}Fથિતમા ંઆપ બધા દ�શવાસીઓએ, 6 સકંZપ શ}aત 

દ�ખાડH છે, તેમા,ં ભારતમા ંએક નવા બદલાવની શGઆત પણ થઈ છે.આપણે બધા અIભુવ કરH રpા 

છHએ ક� આ મહામારH સામે, આ લડાઈ દરિમયાન, આપણે આપણા wવનને, સમાજને, આપણી આસપાસ 

થઈ રહ�લી ઘટનાઓને, એક FRESH �xyટકોણથી જોવાનો મોકો પણ મ�યો છે. સમાજના >ૃxyટકોણમા ંપણ 

ઘણો બદલાવ આ3યો છે.” 

આ બદલાવ આપણને સૌને યો\ય Eદશામા ંદોરH �ય તે જGરH છે. આ6 કોરોના વાયરસ આખી 

>ુિનયાને અસર કરH રpો છે Qયાર� હગંામી રHતે દ�શો પોતાની 3"હૂરચના લા� ુપાડHને ટ�{પરરH ઉપાયો 

કરH રpા છે. કોઈ પાસે પરફ�aટ સોZ"શુન નથી. ¥ાયલ અને એરરના આ વાતાવરણમા ં�bૃિતએ પોતાનો 

પરચો બતા3યો છે, સમય છે �bૃિતને સ!માન આપવાનો, આ 0હ પરના તમામ wવોને સ!માન 

આપવાનો.  
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પયા�વરણ મ�ંાલયે બારમી માચ� [ાfટ EIA નોટHફHક�શન 2020 વેબસાઈટ પર AકૂHને લોકોના 

�િતભાવો મગંા3યા છે. આ નોટHફHક�શન અQયાર� અમલી EIA નોટHફHક�શન 2006મા ંઘણા મોટા ફ�રફારો 

Rચૂવી ર²ુ ંછે. પયા�વરણીય મXૂંરH માટ�ના િનયમોમા ંઢHલાશ Aકૂવાની વાત કહ�તા આ [ાfટ નોટHફHક�શન 

�ગે લોકોના �િતભાવો 60 Eદવસમા ંમગંાવવામા ંઆ3યા હતા. માચ� મEહનાથી આપણી કોરોના સામેની 

લડાઈ ચાલી રહH છે આ પEર}Fથિતમા ં નોEટEફક�શનની Aદુત લબંાવવા માટ� કમ�શીલોએ એક આવેદનપ�  

વન અને પયા�વરણ મ�ંાલયને આ©"ુ ંહ/ ુ.ં 

કોરોનાની પEર}Fથિતને લીધે લોકડાઉનની }Fથિતમા ંઆ A�ેુ Fવૈ×Mછક સગંઠનો �ારા 6 લોકો સાથે 

સવંાદ કરવામા ંઆવે છે તે શ£ નથી અને એટલે આ નોEટEફક�શન �ગે કૉમે!§સ મોકલવા માટ�નો સમય 

લબંાવવામા ંઆવે તેવી માગંણી ઉઠH હતી.ઉપરાતં બધા લોકો અQયાર� કોરોના વાયરસ અને તેની અસરો 

સામેની લડાઈમા ં3યFત છે તે વખતે [ાfટ નોEટEફક�શનની Aદુતમા ંવધારો થવો જોઈએ તેવી રXૂઆતો 

પયા�વરણિમ� સEહતની સFંથાઓએ કરH હતી. 

પયા�વરણીય િનણ�યોમા ંલોકોની સહભાcગતા �ગેની જોગવાઈઓની વાત સાથે સકંળાયેલ આ 

િનયમ �ગે ^રૂતી રXૂઆત કરવાની તક આપણા લોકશાહH દ�શમા ંઆપવી જGરH બને છે. મ�ંાલયે 

Rચૂનો મોકલાવવાની Aદુત 60 Eદવસથી વધારHને 90 Eદવસ કરH છે. 

 

 


