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શહરોમાં UલાVWટકનો કચરો વીણીને શહરોને WવEEછ રાખનાર આ લોકો શહરોની Xટપાથ પર રહ છે . YુZલા
આકાશ નીચે રહનારા આ લોકો લોકડાઉન દર\યાન બેકાર થઇ ગયા. લોકડાઉન દરિમયાન, ના તો તેમને
અનાજનો ^ુરવઠો મ`યો ક ના તો ભોજન. લોકડાઉન દર\યાન

ૂજ સંJયામાં પસાર થતા રાહદાર!ઓની નજર

આ લોકો પર પડ અને તેમને કaક ખાવાની વWPુ આપતા Nય એવી bWથિત આ વગની હતી. Fધાનમં ીKીએ
Nહરાત કર! હતી ક, રાશન કાડ વગરના લોકોને પણ મફતમાં cાય રાશન આપવામાં આવશે. પરં P ુ, આ લોકો
તેનાથી પણ વં9ચત રહ! ગયા. ૨૭ સUટ\બર, ૨૦૧૯ના રોજ સં;eુ ત રાfgસંઘમાં Fધાનમં ીKીએ UલાVWટક
Fhૂ ષણનાં િનયં ણ માટની જjરત ભાર I ૂકલો અને બીD ઓeટોબર, ૨૦૧૯ના રોજ િસkગલ ;ુઝ UલાVWટક પર
Fિતબંધની વાત કરલી. UલાVWટક વેWટ મેનેજમે*ટ jZસ ૨૦૧૬ નાં અમલીકરણમાં જો કોઈ IુJય પા

હોય તો

તે UલાVWટકનો કચરો એકિ ત કરનારા લોકો છે . આ લોકોને મ ૂર તર!ક નોધાવા જોઈએ તેમજ તે લોકોને
UલાVWટક વીણવા બદલ UલાVWટક કચરાની ઉપજ ઉપરાંત દn િનક *; ૂનતમ મહનતાoું મળpું જોઈએ. કોરોના
મહામાર!ના સમયમાં વપરાયેq ું UલાVWટક વીણતાં આ લોકોને હાથ ધોવા ક, Wનાન કરવાની કોઈ rુિવધા આપણી
સરકારોએ ^ ૂર! પાડ! નથી.
\;ુનીસીપલ સોલીડ વેWટ િનયમ અને હવે, સોલીડ વેWટ મેનેજમે*ટ jZસ ૨૦૧૬ના નામે ઓળખાતા
કાયદાના અમલીકરણCું IુJય કામ ઘર-ઘરથી કચરો ઉપાડવાCુ,ં મોટભાગે વાZમીક! સમાજના લોકો કર છે .
અCુભવ એવો કહ છે ક, આ લોકોને Qતે હાઉિસkગ સોસાયટ!/tલેuસ/કો\લેeસ Bારા ઉEચક ર!તે મહનતાoું
આપવામાં આવે છે . આ લોકોને પણ ઘરથી કચરો લઇ લીધા પછ! હાથ ધોવા ક નાહવા માટની કોઈ સગવડો
આપવામાં આવતી નથી. આ લોકોને પણ સરકાર Bારા મ ૂર તર!કની ગણતર!માં લેવાયા નથી.
UલાVWટકનો કચરો વીણવાવાળા અને ઘર-ઘરથી કચરો એકિ ત કરનાર સાચા અથમાં “કોરોના વો2રયર”
છે . પરં P ુ, તેમના આરો&યની Nળવણી માટ, સેિનટશન અને તેમના xમતાવધન માટ સરકાર કyું જ ક;ુ< નથી.
સરકારKીએ આ બંને વગના લોકોની મોજણી કર!ને મ ૂર તર!ક નzધીને તેમને રહઠાણની, કામના Wથળે નાહવાધોવાની અને કામ વખતે સેનેટર! ક!ટ આપવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, આ લોકોના કામને Fો>સા2હત કરવા માટ
સામા{જક rુરxાની તમામ સેવાઓ તેમને મળ! રહ તે Rગે િવચારpું જોઈએ.
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Hુજરાત Fhૂ ષણ િનયં ણ બોડ, ગાંધીનગર Bારા Nમનગર અને દવ| ૂિમ Bારકા DZલામાં નાયરા
એનજ' FોQeટ { M/S Nayara Energy Limited. (For a Part of Dist. Jamnagar) At Khambhalia, Dist:

Devbhumi Dwarka. અને M/S Nayara Energy Limited. (For a part of Dist. Devbhumi Dwarka) At
Khambhalia, Dist: Devbhumi Dwarka.} માટ પયાવરણીય લોક-rુનાવણી તા. 28-07-2020 અને 2907-2020 રોજ Nહર કરવામાં આવી એની Nણ અમને Hુજરાત Fhૂ ષણ િનયં ણ બોડની વેબસાઈટ પરથી
થઇ.

ુ ાવણી આયોજન કjવી ર@તે?
કોરોના કાળમાં લોકોને ભેગા કરવા વાજબી નથી iયારj આ લોકkન
હાલના સંજોગોમાં કોરોના (કોવીડ-૧૯)ની વૈિ—ક મહામાર!ના જોખમને લઇ સરકારKી Bારા િવિવધ
Fિતબંધો લાHુ કરવામાં આMયા છે . આ bWથિતને જોતા પયાવરણિમ

Bારા ૨૫

ૂન,૨૦૨૦ના રોજ પ

લખી Nમનગર DZલા કલેકટર, દવ| ૂિમ Bારકા DZલા કલેકટર અને પયાવરણીય લોક-rુનાવણી સિમિતના
આયોજક Hુજરાત Fhૂ ષણ િનયં ણ બોડ, ગાંધીનગરના સ˜ય સ9ચવKીને આ પયાવરણીય લોerુનાવણી મો™ૂફ
રાખવા šયાન દોરવામાં આM;ું હP.ું

ૂન, ૨૦૨૦

પયાવરણ િમ

3

પયાવરણિમ

વીસ વષ›થી પયાવરણીય િનણય F2Sયામાં લોકોની ભાગીદાર! વધે તે માટ Fય>નશીલ

રœું છે . અ>યાર rુધીનો અમારો અCુભવ ર•ો છે ક, Hુજરાતની કટલીક પયાવરણીય લોક-rુનાવણીમાં ૫૦ થી
લઈને પાંચ હNરથી પણ વધાર લોકો પોતાની ર ૂઆત, અ9ભFાય ક r ૂચનો ર ૂ કરવા માટ આવતા હોય છે .

કોરોના સંદભm સરકાર@ <િતબંધોની અવગણના
હાલની ઉભી થયેલ વૈિ—ક મહામાર!ને šયાનમાં રાખી સરકારKી Bારા િવિવધ પગલા લેવામાં આMયા છે .
Qમાં Hુજરાત સરકાર, H ૃહ િવભાગના Nહરનામાં Sમાંક: DD/૩૭/૨૦૨૦/િવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨, તા.
૩૦/૦૬/૨૦૨૦ ની ગાઈડલાઈનના Iુ ા નંબર ૮ માં દશાવેલ Fp ૃિ¡ ૨ Iુજબ િસનેમા હોલ, D\નેશીયમ,
Wવીમ¢ગ ^ુલ, એ*ટરટઈનમે*ટ પાeસ, થીએટર, બાસ, ઓડ!ટોર!યમ, એસે\લી હોલ ક સીમીલર Wથળો પર સં^ ૂણ
Fિતબંધ Iુ£ો છે તથા Iુ ા નંબર ૮ ની Fp ૃિ¡ ૩ Iુજબ સામા{જક, રમત-ગમતને લગતી, શૈx9ણક, સાંW™ૃિતક,
ધાિમ¤ક કાયSમો અને અ*ય મોટા મેળાવડાઓ વગેર પર Fિતબંધો છે . ¥યાર Mયbeતના મરણ Qવા hુ :ખદ
Fસંગમાં પણ ફeત ૨૦ Mયbeત જ હાજર રહ! શક અને લ&ન Qવા Fસંગમાં ૫૦ Mયbeત જ હાજર રહ! શક તે
Fમાણેની ગાઈડ લાઈન છે . ¥યાર Hુજરાત Fhૂ ષણ િનયં ણ બોડ Bારા Nહર કરવામાં આવેલ પયાવરણ લોકrુનાવણીમાં ઉપરોeત Nહરનામાંનો ભંગ કય› છે . તેથી પયાવરણ િમ
૨૮ અને ૨૯

Bારા IુJયમં ીKીને ર ૂઆત કર!ને તા.

ુ લાઈ ૨૦૨૦ નાં રોજ અCુSમે Nમનગર અને દવ| ૂિમ Bારકા {જZલાઓમાં નાયારા એનજ' Fા.લી.

માટની યોNનાર પયાવરણીય લોક-rુનાવણી મો™ૂફ રાખવામાં આવે તેવી માંગણી કર! છે . આ ર ૂઆતની નકલ
આરો&ય િવભાગ અને પોલીસ વાળાને પણ મોકલાઈ છે .
એક તરફ પયાવરણીય કાયદાઓCું પાલન કરવામાં ¦ખ આડા કાન કરાઈ ર•ા છે અને કોરોના
મહામાર!ને કારણે લોકોની સહભા9ગતા થઇ શક તેમ નથી >યાર આ પયાવરણીય લોerુનાવણીCું આયોજન અનેક
F§ો ઉભા કર! રœું છે . એક તરફ ભારત ^ુન:FાUય ઉN xે ે એિશયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાક ઉભો કર!ને ઇકો©*ડલી પગલા લઈ રœું છે , કલાયમેટ એeશનમાં નેતાગીર! લઈ રœું છે અને બીD તરફ Wથાિનક Wતર
પયાવરણના કાયદાઓCું પાલન કરવામાં £ાંક ª ૂક થઇ રહ! છે .

પયાવરણ િમ
પયાવરણ િમ

ડ@ઝીટલ rપમાં વાંચીને <િતભાવ આપો

સામાિયક કોરોના કાળમાં આપ rુધી ડ!ઝીટલ Wવjપે પહzચી રœું છે . િF*ટ Wવjપે મળવાની શકયતા

પ2રbWથિતના rુધરવા પર રહલી છે .
• આપ ઈ-મેઈલ Bારા પયાવરણિમ

મેગેઝીન મેળવવા માંગતા હોય તો paryavaranmitra502@gmail.com પર

સંદશો મોકલો.
• આપ પયાવરણ િમ ની વેબસાઈટ https://paryavaranmitra.org.in/magazine/ પર

ૂના તેમજ નવીનતમ Rકો

વાંચી શકો છો.
• પયાવરણ િમ

સામાિયક માટ Wવૈ«Eછક યોગદાન મોકલાવી શકો છો.

Wવૈ«Eછક યોગદાન માટ ચેક/ડ!.ડ!. “Paryavaranmitra General Fund” ના નામથી મોકલી શકાય

ૂન, ૨૦૨૦

પયાવરણ િમ

4

5 *ૂન, પયાવરણ દન: ભારત સરકારj tહjર કરj લ નગર વન યોજના માટj "થાિનક સહભાMગતા
અિનવાય
િવ— પયાવરણ 2દવસ િનિમ¡ે, સરકાર આગામી પાંચ વષમાં સમ# દશમાં 200 શહર! વન િવકસાવવા
માટ નગર વન યોજનાનીNહરાત કર! છે .Qમાં લોકભાગીદાર! અને જગલ
ં
ખાતા, \;ુિનિસપલ સંગઠનો,
કોપ›રuસ અને Wથાિનક લોકો વEચે સહકાર પર
વષ³ 5

િવશેષ šયાન

ૂનના રોજ િવ— પયાવરણ 2દવસ (World

સં;eુ ત રાfgસંઘના પયાવરણ

કV*²ત

Environment

કાયSમ (United

Program) Bારા Nહર કરવામાં આવેલી થીમ

‘½વ િવિવધતા’ ના

NGO,

કરવામાં આM;ું છે . આ

Day)ની ઉજવણી
Nations

અCુસધ
ં ાનમાં

Rગે
Environment

આ

Nહરાત

કરાઈ

છે .

^ ૂણે(મહારાfg) શહરમાં ઉ|ું કરાયેલ “વરQ અબન ફોરWટ”ને આ નગર વન યોજના માટ રોલ મોડલ તર!ક
I ૂકવામાં આM;ું છે . આ યોજના માટના નાણાં CAMPA (ક\પે*સટર! એફોરWટશન ફંડ એeટ, 2016) ના ભંડોળ
Bારા

ª ૂકવવામાં

hુ િનયાની

™ુ લ

આવશે.

ભારતમાં ઓછ! જમીન અને વÃુ વWતી તેમજ પyુધનની ગીચતા હોવા છતાં તે

½વ િવિવધતાનો RદાQ 8 ટકા

2હWસો ધરાવે

છે . ½વ

િવિવધતાની ²Vfટએ

દશ

Y ૂબ

જ સI ૃÄ છે અને સંJયાબંધ FNિતના Fાણીઓ અને વનWપિતઓ ભારતમાં મળ! આવે છે . ™ુળ ૩૫ ½વ
િવિવધતા હોટ Wપોટમાંથી ૪ તો ભારતમાંજ છે . ¥યાં કટલીક qુUતFાય:FNિતઓ પણ વસવાટ કર! રહ! છે . ½વ
િવિવધતા સંરxણને પરં પરાગત ર!તે મા

Rત2રયાળ જગલ
ં
િવWતાર rુધી જ સીિમત માનવામાં આવતી હતી.

પરં P ુ વધતા શહર!કરણની સાથે સાથે શહર! િવWતારોમાં પણ ½વ િવિવધતા સલામત કરવાની અને તેને
બચાવવાની જjર!યાત ઉભી થઇ. પયાવરણ, વન અને આબોહવા પ2રવતન મં ાલય Bારા ૨૦૦ કોપ›રશન અને
શહરોમાં નગર વનCું િનમાણ કરવા માટ ફર!થી યોજના શÅુ કરવામાં આવી છે . કારણ ક, આ બધાજ શહરોમાં
બગીચા છે પરં P ુ, વન Fદશો નથી. નગર વનની મદદથી શહરોમાં yુÄ વા;ુના સÆન અને p ૃÇÄની xમતામાં
વધારો થશે. આ Yુબ જ સારા હP ુથી કરાયેલ Nહરાત rુદ
ં ર ર!તે અમલી બને તે જjર! છે તેથી જ આપણે સૌ
આ પહલ પર Wથાિનક Wતર šયાન રાખીએ તે જjર! બને છે .
આપણા વડા<ધાનની િવu પયાવરણ દનની આ vવીટ સૌ િન"બતધારકોને શહjર@ વનો માટj ઉiસાહ
<ેરj તેવી આશા રાખીએ.

"િવu પયાવરણ દવસ પર આપણે આપણી ધરતીની સyૃ{ |વ િવિવધતાને સંરM}ત કરવાના આપણા
સંક~પને ફર@ યાદ કરવો જોઈએ.આવો આપણે બધા સાy ૂ હક rપે શ• એવા ન‚ર <યiનો કર@
ƒ ૃ„વી પર આપણી સાથે ઉiપ… થઇ રહjલી વન"પિતઓ અને ˆવોની kરુ }ા kિુ નિ‰ત કર@એ. અથાક
<યાસો વડj આપણે આ ધરતીને આવનાર પેઢ@ઓ માટj ઉ‹મ "થાન બનાવી શક@એ છે ."
ૂન, ૨૦૨૦
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આ યોજનાની Nહરાત થતા અમદાવાદ \;ુિનિસપલ કોપ›રશન Bારા ગયા વષ³ હાથ ધરાયેલ #ીન
િમશન Rતગત એક િમ9લયન રોપા વાવવાનો લxયાંક રખાયો હતો એ વાત યાદ આવી ગઈ. વરસાદની
મૌસમમાં રોપાિવતરણ કાયSમ ઉ>સાહથી આયો{જત કરાય છે પણ કટલા રોપા ઉછયા એની િવગત િવષે કોઈ
દરકાર લેવાતી નથી. અમદાવાદમાં આ વષ³ p ૃxારોપણ કાયSમ શÅુ કરતા પહલા ગયા વષના દસ લાખ
રોપાઓની bWથિત Rગે મા2હતી આપવામાં આવે તે Y ૂબ જjર! છે . અ>યાર અમદાવાદમાં હ2રયાળ! જમીન કટલી
છે એ Rગેની મા2હતી AMC ની વેબસાઈટ પર ઉપલÈધ છે , Qની િવગતો નીચે Iુજબ છે .
• No. of Public Parks - 201
• Area of Public Park - 19.15 lacs sq.mt.
• As per Tree Census - 2012 Total no. of

trees in the City - 6.18 lac.
• Area covered under green space - 4.66 %
• No. of Municipal Nurseries - 9
• No. of Urban Forestry Sites - 9
• No. of Traffic Circle developed by Public

Private Partnership – 93
આ મા2હતીને šયાને રાખીને આગામી ચોમાસામાં થનારા p ૃxારોપણ કાયSમમાં Wથાિનક જમીનની Hુણવ¡ા
સાથે મેળ પામે તેવા Wથાિનક દશી ™ુળના રોપાઓ િવત2રત થાય અને તેનો ઉછે ર યો&ય ર!તે થાય તે બાબત
“નગર વન” યોજના Qવી નવી પહલ માટ જjર! બની રહશે.

8 June: World Oceans Day
આપણી ^ ૃÓવીનો મોટો ભાગ સIુ²ોએ રોકલો છે ,સIુ² આપણને અI ૃત અને ઝેર બંને આપે છે ,
ઐતહાિસક કાળથી સIુ² આ | ૂિમકા ભજવી ર•ો છે . િવ—ની અડધી વWતી દ2રયા2કનાર વસે છે ,

ણ અબજથી

વÃુ લોકો તેમના આDિવકા માટ દ2રયાઇ અને દ2રયાકાંઠાની ½વિવિવધતા પર િનભર છે . દ2રયામાંથી અI ૂZય
ઔષિધઓ મળે છે . મહાસાગરો િવ—ના સૌથી મોટા Fોટ!ન Öોત તર!ક સેવા આપે છે , 3 અબજથી વÃુ લોકો
Fોટ!નના IુJય Öોત તર!ક મહાસાગરો પર આધાર રાખે છે .સાગરના પેટાળમાંથી નીકળતા ઓઈલ અને અ*ય
ખનીજો આપણા માટ ઉપયોગી છે . આપણા સIુ²ો આપણને ઓbeસજન ^ ૂરો પાડ છે , તે આપણા #હના ફફસાં છે ,
મહાસાગરો માનવો Bારા ઉ>પા2દત લગભગ 30% કાબન ડાયોeસાઇડ #હણ કર છે , &લોબલ વોિમ×ગના Fભાવોને
ઓછા કર છે .
ૂન, ૨૦૨૦
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“ઓMચ’“ ંુ કોઈ મને ર"તે મળે ને
કદ@ ધીરj થી ƒ ૂછે કj કjમ છે ?
આપણે તો કહ@એ કj દ રયા શી મોજમાં
ને ઉપરથી ”ુદરતની રહjમ છે ”
આ વષ³ Innovations for a Sustainable Ocean ની થીમ સાથે વZડ ઓશન ડ આઠમી

ૂનના રોજ

ઉજવાઈ ગયો. Qમ Qમ સIુ²માં પડકારો વધતા Nય છે , તેમ નવા ઉકલોની જj2રયાત પડ છે . અ>યાર rુધી
UલાVWટકના જોખમોથી

Wત સIુ²ને માટ એક નવા Fકારના કચરાનો F§ આવી ર•ો છે . અ>યાર ¥યાર આપણે

Nહર આરો&યના જોખમો િવશે િવચાર!એ છ!એ, >યાર આપણે સIુ² િવશે િવચાર! ર•ા નથી, વપરાયેલા માWક
અને &લોMસનો કચરો સIુ²કાંઠાઓને પણ પરશાન કરશે જ.માનવNતને એના F§ોના સમાધાન ™ુદરત જ
આપી શક છે , સIુ²Cું આરો&ય આપણા WવાWÓય સાથે ગાઢ ર!તે જોડાયેq ું છે . સIુ²ના પેટાળમાં રહલા સંસાધનો
રોગોના ઉપચારમાં અગ>યની | ૂિમકા ભજવે છે . િવ— મહાસાગર 2દવસ આપણને સૌને રો{જkદા Dવનમાં
મહાસાગરોની IુJય | ૂિમકાની યાદ અપાવવા ઉજવાય છે . | ૂત^ ૂવ પયાવરણ Fધાન ડૉ. હષવધન Bારા Mયeત
થયેલ પંbeતઓ યાદ રાખીએ,

आज तट पर दष
ू ण आग-सा भभक रहा, आज समय है इंसान को मयादा म रहने का,
प ृ वी पर महासागर के अि#त$व को कायम रखने का, अगल' पीढ़' के )लए इ+ह सुर-.त रखने का l
हमारे महासागर, हमारा भ/व0य!
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17 June: World Desertification and Drought Day
દર વષ³ 17

ૂને સં;eુ ત રાfg Bારા રણીકરણ અને hુ fકાળ 2દવસની ઉજવણી લોકોમાં જમીનની બગડતી

ુ જમીન આQ બગડ! રહ!
જતી bWથિત Rગે NH ૃિત લાવવા માટ કરવામાં આવે છે .બે અબજ હકટરથી વÃુ ફળÛપ
છે , 70 ટકાથી વÃુ ™ુદરતી ઇકોિસWટ\સમાં પ2રવતન આM;ું છે અને વષ 2050 rુધીમાં આ ¦કડો 90 ટકા rુધી
પહzચી શક છે . આપણને વષ 2030 rુધીમાં ખાÜ ઉ>પાદન માટ વધારાની 300 િમ9લયન હeટર જમીનની જjર
પડશે. ™ૃિષ, વનીકરણ અને અ*ય જમીન વપરાશમાંથી થતા #ીનહાઉસ ગેસ ઉ>સÆનને šયાનમાં રાખીને
કલાયમેટ ચેઇ*જના F§ે લડ! રહલા િવ— માટ જમીન એક અગ>યCું સંસાધન છે . United Nations Convention
to Combat Desertification સાથે સંકળાયેલા 80 દશોએ વષ 2030 rુધીમાં 400 િમ9લયન હeટર Qટલી
Cુકસાન#Wત જમીનને ફર!થી Wથાિપત કરવાCું વચન આU;ું છે .

માનવDવનની I ૂળ| ૂત જjર!આતો (રોટ!-કપડા) જમીનમાંથી FાUત થાય છે તે સંદભમાં આ વષ³
Food. Feed. Fibre.(Sustainable production and consumption) ટગલાઇન સાથે આ 2દવસની ઉજવણી
કરાઈ. ખોરાકનો બગાડ અટકાવવા અને જમીન પર ખોરાકના ઉ>પાદન માટ વધી રહલા દબાણ Rગે NH ૃિત
લાવવા માટ આ વષ³ ભાર Iુકાયો. ભારત Qવા દશ માટ આ Iુ ો Y ૂબ અગ>યનો છે કારણક ખેતીની જમીનો
બીN હP ુઓ માટ અપાઈ રહ! છે , ખેતીFધાન દશ ભારતમાં ખેતી છોડ!ને શહરો તરફની દોડ વધી છે , કોવીડની
કટોકટ!ને કારણે ગામમાં આવેલા મ ૂ રો માટ રોજગારની વÃુ તકો ઉભી કરવા માટ જમીન એ જ જણસ છે .
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પયાવરણિમ

હંમેશાથી પયાવરણ રxામાં અને પયાવરણ xે ે પહલ કરવામાં ;ુવાનોને અ#Wથાન

આપPું રœું છે . #ીન કટા9લWટ કાયSમ એCું એક Dવંત ઉદાહરણ છે . ;ુવાઓને સxમ કરવા, તેમને યો&ય
²Vfટકોણ સાથે સંવેદનશીલ બનાવવા અને તેમને ભિવfયમાં ઉપયોગી Fેeટ!કલ બાબતો શીખવાની તક આપવી
– પયાવરણ xે ે ;ુવા નેતાગીર! ઉભી કર!ને સxમતાથી પયાવરણ રxાના Fયાસો થાય એ માટ પયાવરણ
િમ

ટ!મ સ2Sય છે .
ૂન મ2હનો એટલે પયાવરણ 2દનનો મ2હનો – 5th

ૂન એટલે પયાવરણ 2દન, Q hુ િનયાભરમાં

પયાવરણીય Iુ ાઓ Rગે NH ૃિત ફલાવવા માટ ઉજવાય છે એટલે જ આ વષ³ પયાવરણ Rગે NHૃતતા
ફલાવવા માટ પયાવરણ િમ ના #ીન કટા9લWટ સ˜યો Bારા આ

ૂન મ2હનાને “#ીન મ*થ” તર!ક ઉજવવામાં

આMયો. Q Rતગત કરાયેલ IુJય Fp ૃિતઓ જોઈએ તો,

પયાવરણીય —ેણી (Environmental series)
પયાવરણીય માસમાં શÅુ કરાયેલ Environmental series (પયાવરણીય Kેણી) નો IુJય હP ુ સામા*ય
લોકો rુધી પયાવરણની સાચી મા2હતી પહzચાડવાનો હતો. આ Kેણીમાં પયાવરણના િવિવધ પાસાઓ Rગે
િવશેષÝ જોડ ઓનલાઇન Uલેટફોમ પર વાતચીત કર!ને એ મા2હતી લોકો rુધી પહzચાડવામાં આવી. #ીન
કટા9લWટ ઈ*Wટા#ામ(green_catalyst.pm) પર સ2Sય રહ!ને પયાવરણીય મા2હતી લોકો rુધી પહzચાડ છે .
•

ૂન મ2હનાના Fથમ 2દવસે #ીન કટા9લWટનાં Fેિસડ*ટ િનશા પરવીન Bારા #ીન કટા9લWટનાં કામ
િવશેની મા2હતી આપવામાં આવી અને આખા મ2હના દરિમયાન થનાર! Fp ૃિતઓ Rગે મા2હતી અપાઈ.

•

ીD

ૂને પયાવરણીય Kેણીનાં

ીN 2દવસે 2રસચ Wકોલર અCુરાગ ભાßુએ પxીઓ પર કલાઇમેટ

ચે*જની yું અસર થઈ રહ! છે તે Iુ ે મા2હતી આપી, Qમાં તેમણે પયાવરણમાં પંખીCું yું મહ>વ છે તે
જણાM;ુ.ં ½વિવિવધતાCું મહ>વ અને દરક FNિતCું પયાવરણીય ચSમાં yું મહ>વ છે તેની ચચા કરાઈ.
•

ચોથી

ૂને #ીન કટા9લWટ ની સ˜ય િFયંકા ગNબેએ ½વિવિવધતા અને માનવના સહઅbWત>વ Rગે

વાત કર!, માનવ અ*ય DવોCું શોષણ પોતાના ફાયદા માટ કર! ર•ો છે તે Rગે તેમણે દશકોને રસFદ
મા2હતી આપી.
•

નવમી

ૂને “#ીન મ*થ” ના આયોજનની સહયોગી સંWથા રાહ ફાઉ*ડશનનાં FIુખ Kી દવાંગભાઈ

પરમાર Bારા કોિવડ-૧૯ પછ! Wવૈ«Eછક સંWથાઓની | ૂિમકા કવી હશે, “*;ુ નોમલ” માં Wવૈ«Eછક
ૂન, ૨૦૨૦
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સંWથાઓCું કાય કpું હશે, તેમને મળે લી તકો અને તેમની સામે કવા પડકારો આવશે હશે તે િવશે ચચા
કર!. િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ િશવાની લેઉઆએ સંભાળ! હતી. દવાંગભાઈ
સીનીયર #ીન કટા9લWટ સ˜ય છે તે અમારા સૌ માટ ગવની વાત છે .
•

બારમી

ૂને પયાવરણ િમ

સંWથાના કૉ-ઓડàનેટર Kી મહશભાઈ પરમાર જોડ " From roads to the

courts” એટલે ક ગર!બો-વં9ચતો કઈ ર!તે એમની આ ુ બા ુ થતી પયાવરણ Rગેની ગેરર!િત માટ
સરકાર! કચેર!ઓમાં ર ૂઆત કર! શક, કોટ માં જઈ શક તે િવશે મા2હતી આપવામાં આવી. િનfણાત
સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ કબીર પંચાલે સંભાળ! હતી.
•

તેરમી

ૂને અમદાવાદના Kી યશ ભâ ક Q એક ;ુવા ¦ :િF*યોર છે ,Qમણે tલોરલ વેWટ મેનેજમે*ટ

Qવા અનોખા કામCું Mયાપાર! સાહસ શÅુ ક;ુ< છે તેમની જોડ રસFદ ચચા કરવામાં આવી. તેઓ
મં2દરમાંથી નીકળતા કચરાને યો&ય ર!તે Fોસેસ કર!ને તેમાંથી રં ગ , ખાતર , અગરબ¡ી Qવી વWP ુઓ
બનાવે છે . ધાિમ¤ક મા*યતાઓથી નદ!-નાળાને hૂ િષત કરતા કચરાCું યો&ય MયવWથાપન કર!ને ઉપયોગી
વWP ુઓ બનાવવાની આ પહલ કોલેજ FોQeટને Mયાપાર! સાહસ બનાવવાCું એક ઉ¡મ ઉદાહરણ છે .
િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ િવhુષી શાહ સંભાળ! હતી.
•

૨૦

ૂનનાં રોજ એક અ*ય ઉÜોગ સાહિસક એવા “WSપોિનકસ”નાં Fેિસડ*ટ Kી આ2દ>ય રાજ સાથે

THINK IT BEFORE YOU TRASH IT િવષય પર ઓનલાઈન વાતચીત થઇ Qમાં ઇ-વેWટનો ઉપયોગ
કર! તેમાંથી rુદર
ં
વWP ુઓ કવી ર!તે બનાવી શકાય તે િવશે વાત કરવામાં આવી. ;ુવા ઉÜોગ સાહિસકો
પયાવરણને સાચવીને નવા Mયાપાર! સાહસો શÅુ કર! ર•ા છે Qની Fેરણાદાયક વાતો સહભાગીઓ rુધી
પહોચાડવાના હPુ સાથે આ આયોજન થ;ું હPુ.ં
•

૨૪

ૂનનાં રોજ ઇ-કોલાઈ વેWટ મેનેજમે*ટનાં 2ડરeટર Kી Fકાશભાઈ વાઘેલા Bારા બાયોમે2ડકલ વેWટ Cું

મેનેજમે*ટ કઈ ર!તે કરpું તે િવશે મા2હતી આપવામાં આવી. ખાસ કર!ને કોરોના કાળમાં આ બાબત Rગે
સામા*ય નાગ2રકો કવી ર!તે િસWટમને મદદjપ થઇ શક તે Rગે ચચા થઇ. િનfણાત સાથે સંવાદની
જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ િFયાંશી Nનીએ સંભાળ! હતી
•

૨૭

ૂનના રોજ “Veganism – the unseen future” પર વાત કરવામાં આવી. શાકાહાર!, વેગાનીઝમ

અને વેગન-િવગન વEચેના તફાવત Rગે અને આ ભોજન પšધિતના ફાયદા Rગે વેગન આઉટર!ચનાં
મેનેજર Kી જયદ!પિસkહ ઝાલાએ િવWP ૃત મા2હતી આપી. તેમણે આપણે વેગન તરફ કમ જpું જોઈએ તે
સમNM;ુ.ં િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ Jયાિત પટલે સંભાળ! હતી.

ૂન, ૨૦૨૦
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ચાલો શીખીએ (DIY series)
ૂન મ2હનાના બીN 2દવસે એક Do It Yourself કાયશાળાCું આયોજન કરવામાં આM;ુ.ં Qમાં

•

#ીન કટા9લWટની સ˜ય તથા ઇવે*ટ મેનેજર િશવાની લેઉવાએ આપણા ઘર આવતા વતમાનપ

-

છાપામાંથી પેપર બેગ બનાવતાં શીખવાડéુ.ં UલાVWટક બેગની જ&યાએ ઘર બનાવેલી પેપર બેગ
બનાવીને વપરાશમાં લેવાCું Fોિમસ સêભાગીઓએ ક;ુ.<
•

ૂનના રોજ દશકોને એક કાય આપવામાં આM;ું Qમાં તેમને પયાવરણ પર એક ડોìુમે*ટર! 2ફZમ

છëી

જોવાCું કહવા;ુ.ં
•

આ Kેણીનાં સાતમાં 2દવસે કચરાCું MયવWથાપન અને તેમાંથી ખાતર બનાવવાની ઓનલાઈન કાયશાળા
યોજવામાં આવી હતી. Q The Tree walks ના Kી લોક*² બાલાસ2રયાએ કચરાના વગ'કરણના મહ>વ
અને હોમ ક\પોWટ Bારા લેવામાં આવી હતી.

•

દસમી

ૂને એક DIY કાયશાળાCું આયોજન કરવામાં આM;ુ.ં Qમાં #ીન કટા9લWટ ની Fેિસડ*ટ િનશા

પરવીને ઘર હí9ગkગ Uલા*ટ કઈ ર!તે બનાવવો તે શીખવાડéુ.ં આપણા ઘરોમાં વનWપિત ઉગાડવા માટ
YુZલી જ&યા ન હોય >યાં આપણે આ ર!તે ઘરમાં હ2રયાળ! લાવી શક!એ.
•

અ9ગયારમી

ૂને ઓનલાઈન સહભાગીઓને ફર! એક કાય (Surprise Dare) આપવામાં આM;ુ.ં Qમાં

તેમને અખબારોમાંથી પયાવરણ Rગેના અહવાલ શોધીને તેનો અ˜યાસ કરવાનો હતો. સમાચાર
માšયમો પયાવરણીય બાબતોને કpું અને કવી ર!તે Wથાન આપે છે તેની Nણકાર! મેળવીને વતમાન
પયાવરણીય સમWયાઓથી સહભાગીઓ મા2હતગાર થાય તે હPુથી આ F2Sયા થઇ.

વેMબનાર સીર@ઝ “સંવાદ (Talk to Talk)”
બદલાયેલ bWથિતમાં પયાવરણિમ ના #ીન કટા9લWટ સાથીઓએ ઓનલાઈન માšયમો થક! એક નવી
શjઆત કર!, સંવાદ (Talk to Talk) બેનર હઠળ પયાવરણીય Iુ ાઓ Rગે િનયિમત સંવાદ થઇ ર•ો છે . મે
મ2હનાથી શÅુ થયલ આ પહલમાં રાહ ફાઉ*ડશન અને આDવન િશxણ િવભાગ, Hુજરાત િવÜાપીઠ પણ
સહયોગ કર! ર•ા છે . અઠવા2ડયામાં એક વાર યોજવાના આયોજન સાથે શÅુ કરાયેલ આ સીર!ઝ પયાવરણીય
2દવસો િનિમતે પણ આયો{જત કરાઈ રહ! છે .
•

૫

ૂન માસમાં સંવાદ હઠળ વે9બનાર આયો{જત કરાયા.

ૂન - િવ— પયાવરણ 2દવસે પયાવરણ િમ નાં 2ડરeટર Kી મહશભાઈ પંડયા તથા Hુજરાત

િવÜાપીઠનાં ™ુલપિત Kી ડૉ. અનાિમકભાઈ શાહ વEચે વાતાલાપCું આયોજન કરવામાં આM;ું હP.ું Qમાં
પયાવરણીય !યવ"થાપન

<”ૃિત તથા વતમાન પ રš"થિત (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT,

NATURE & CURRENT SITUATION )િવશે વાત કરવામાં આવી. Qમાં ½વિવિવધતાના મહ>વ,
ૂન, ૨૦૨૦
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વતમાન bWથિતમાં પયાવરણીય MયવWથાપનCું મહ>વ અને તેના ¦તર સંબધ
ં ો Rગે રસFદ મા2હતી
અપાઈ હતી. વે9બનાર દરિમયાન સêભાગીઓએ ઉ>સાહભેર ચચામાં ભાગ લીધો હતો.
•

આઠમી

ૂનના રોજ િવ— સIુ² 2દવસનાં રોજ Hુજરાત મેર!ટાઈમ બોડના Kી અP ુલભાઈ શમા સાથે

સy›ુ : આપણી ˆવનરj ખા (OCEANS : OUR LIFELINE)િવષય પર વાત કરવામાં આવી. Qમાં તેમણે
માનવ અbWત>વ માટ સIુ²ની જj2રયાત સમNવી તથા તેની Nળવણી કરવાની વાત કર!. િનfણાત
સાથે સંવાદની જવાબદાર! િનસગ પંચાલે સંભાળ! હતી. આ કાયSમની િવગતો વZડ ઓશન ડ ની
વેબસાઈટ પર કાયSમની યાદ!માં પણ Fિસšધ થઇ હતી.
•

તાર!ખ ચૌદમી

ૂનના રોજ LONG-TERM SOLUTIONS FOR PROTECTING WILDLIFE િવષય પર

ડૉ. અિનષ Rધે2રયા ક Qઓ વ*યDવ નાં સરં xણ માટ કામ કર છે તેમની જોડ મા2હતી^ ૂણ વાતચીત
થઇ. વ*યDવ સરં xણ માટ અગ>યની બાબતો ઉપરાંત કાયદાક!ય જોગવાઈઓ Rગે વાત કરવામાં
આવી. Qમાં તેમણે અ>યાર rુધી કરલા કામ િવશે જણાM;ું તથા ભારત નાં િવિવધ પયાવરણ xે

ક

¥યાં વ*યDવ Cું સરં xણ થાય છે તેના િવશે વાત કર!. િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન
કટા9લWટ WP ુિત બેનજ'એ સંભાળ! હતી.
•

૧૭

ૂન નાં રોજ િવ— રણીકરણ 2દવસે Kી ડૉ. Iુકશભાઈ લ™ુમ જોડ રણીકરણની સામા જક તથા

આિથ¡ક અસર (SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF DESERTIFICATION) િવશે વાત કરવામાં આવી.
િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ લ«Èધ કાગદ!એ સંભાળ! હતી. આ કાયSમની િવગતો
World Desertification and Drought Day ની વેબસાઈટ પર કાયSમની યાદ!માં પણ Fિસšધ થઇ હતી.
•

૨૧

ૂન નાં 2દવસે બાળકો ને મદદ કરતાં એનDઓ Help for Children in Need foundation ના

િનયામક Kી સી. Q. ¥યૉÆ

સાથે WASTE WORRIERS NEED SPECIAL ATTENTION IN

CURRENT TIME િવષય Rગે સંવાદ થયો. કચરો ઉપાડતા લોકોCું šયાન રાખવા માટ yું કરpું જોઈએ
તે િવશે વાત કરવામાં આવી. િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ ²Vfટ ઓઝાએ સંભાળ!
હતી.
•

>યારબાદ ૨૮

ૂન નાં રોજ એકતા પ2રષદના રાfg!ય ક*વીનર Kી રમેશચં² શમા જોડ ¢ા£ય ભારતના

વતમાન <¤ો અને ભિવ¥યની શ•તાઓ (RURAL INDIA : CRISIS OF TODAY & DIRECTIONS
FOR TOMORROW)િવશે વાત કરવામાં આવી. િનfણાત સાથે સંવાદની જવાબદાર! #ીન કટા9લWટ
bWમત લાડ સંભાળ! હતી. નાગ2રક સંગઠન સાથે વષ›થી જોડાયેલા રમેશ શમા #ા\ય ભારતનો ધબકાર
rુપેર Nણે છે , વેબીનારના સહભાગીઓ તેમની સાથેની વાતચીતથી Y ૂબ ઉપયોગી મા2હતી મેળવી
શ£ા.
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પયાવરણીય ફ~મો
ૂન માસ દરિમયાન ;ુ ટð ૂબ પર The Green Catalyst Paryavaran Mitra ચેનલ પર #ીન કટા9લWટ
સ˜યોએ બનાવેલી 2ફZમો Bારા પણ પયાવરણીય મા2હતીનો Fસાર કરાયો.
૫ મી

ૂનનાં 2દવસે ;ુ-ટ; ૂબ પર એક શોટ 2ફZમ Environmental Crisis from Animal and Human

Perspective બનાવીને I ૂકવામાં આવી હતી. Qનો િવષય માનવીએ કરલા કાયથી, માનવીની િવિવધ
Fp ૃિતઓથી અ*ય અબોલ સDવો - પyુપxી તથા DવજPુને
ં
થઈ રહલી તકલીફ દશાવવાનો હતો. માનવને
તેની Wવાથ' Fp ૃિતઓ Rગે | ૂલનો અહસાસ કરાવવાનો અને અબોલ સDવો (પyુ પxી અને DવજPં ુ) ને
^ ૂરતો *યાય મળે તે વાત આ 2ફZમ Bારા કહવામાં આવી.
આ શોટ 2ફZમની વાતા #ીન કટા9લWટનાં સ˜યો સUતમ પંડñા , WP ુિત બેનજ' તથા િવhુષી શાહ Bારા
લખવામાં આવી હતી. ¥યાર 2ફZમમાં અબોલ સDવો માટ અવાજ #ીન કટા9લWટનાં જ સ˜યો મહશ િસkહ, દવાંગ
પરમાર, Åુચા િ વેદ! તથા િશવાની લેઉવાએ આUયો હતો. તhુપરાંત 2ફZમમાં એVeટòગ #ીન કટા9લWટનાં સ˜યો
િFયંકા ગNબે, િનશા પરવીન, લ«Èધ કાગદ!, હમલ પરમાર તથા Fિતક પટલ Bારા કરવામાં આવી હતી.
2ફZમCું િનદó શન #ીન કટા9લWટની સ˜ય ²Vfટ ઓઝાએ ક;ુ< હP.ું ¥યાર 2ફZમCું િવ2ડયો એડ!2ટkગ રાજ તર2ટયા
Bારા કરવામાં આM;ું હP.ું
આ ઉપરાંત People living with nature series નાં બે એિપસોડમાં ™ુદરત સાથે નજદ!ક!થી Dવતા લોકો
સાથેની Fેરણાદાયક Iુલાકાત આવર! લેવામાં આવી હતી.

¢ીન ઓMલš£પયાડ
િવ— પયાવરણ 2દને પયાવરણ eવીઝ આયો{જત કર! Qમાં લગભગ ૧૦૦ લોકો એ ભાગ લીધો હતો.
Qમાથી ૮૩ લોકો એ ૫૦% કરતાં વÃુ Wકોર કરતાં તેમને ઈ-સ2ટô2ફકટ #ીન કટા9લWટ તરફથી આપવામાં આM;ું
હP.ું આ beવઝમાં પયાવરણને લગતા પાયાના સવાલ ^ ૂછવામાં આMયા હતા તથા લોકો જોડ થી તેમના
મંતMયો-િવચારો ^ ૂછવામાં આMયા હતા. Qમાં મોટાભાગનાં લોકો એ કœું ક આપણી િશxણ પÄિતમાં પયાવરણ
RગેC ું Ýાન બાળકોને નાનપણથી જ સાર! ર!તે આપpું જોઈએ , IુJય િવષય જ પયાવરણ રાખવો જોઈએ Qથી
તેઓ પયાવરણ Cું મહ>વ સમQ.
(અહjવાલ લેખન: ¢ીન કjટાMલ"ટ સDય િમ ો, િવશેષ આભાર : ફા~§ુની જોશી, ›¨¥ટ ઓઝા)
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ડૉ.િવિપન મકવાણા

<"તાવના
આજકાલ હવાCું Fhૂ ષણ એ વૈિ—ક કxાએ 9ચkતા અને ચચાનો Iુ ો બ*;ું છે . હવાCું Fhૂ ષણ I ૃ>;ુC ું એક
મોßું કારણ બની રœું છે . છતાં વૈિ—ક Wતર તેના પર કોઈ ગંભીરતાથી િવચારP ું નથી. હવાCું Fhૂ ષણ બે
બા ુ એથી માણસને ભ¢સમાં લઈ રœું છે . એક તરફ લાJખો લોકો Dવ Hુમાવે છે તો બીD તરફ તેને કારણે
માનવીCું સરરાશ આ;ુfય ઘટ! રœું છે . વÃુને વÃુ લોકો ઝેર! હવા —ાસમાં લેવાને કારણે I ૃ>;ુ પામી ર•ાં છે .
હવાCું Fhૂ ષણ િવ—માં દર વષ³ 70 લાખ લોકોનો ભોગ લે છે (WHO). મેલે2રયા, એચ.આઈ.વી., ;ુÄ અને
õુöપાન કરતાં પણ હવાCું Fhૂ ષણ મોßું મારક બની રœું છે . દરક દશમાં થતા I ૃ>;ુC ું િવ÷લેષણ કરતાં “હવાCું
Fhૂ ષણ” મોટો “યમરાજ” સા9બત થયેલ છે .
વા;ુ Fhૂ ષણને કારણે મા

શાર!2રક જ નહ¢, માનિસક 9બમાર!ઓ પણ વધી રહ! હોવાCું તારણ

તાQતરમાં સામે આM;ું છે . દર વષ³ 70 લાખ લોકો વા;ુ Fhૂ ષણના કારણે I ૃ>;ુ પામે છે તેના અCુસધ
ં ાનમાં આ
અ˜યાસ હાથ ધરવામાં આMયો હતો. તેમાં જણા;ું હP ું ક ખરાબ ઍર eવો9લટ!ના કારણે લોકોમાં 2ડFેશન,
બાયપોલર 2ડિસઝનો ભય વધી ર•ો છે . સંશોધકોએ એ પણ ચેતવણી આપી હતી ક કટલાક 2કWસામાં
પસના9લટ! 2ડસઓડર અને VWSઝોફિનયા Qવા રોગો પાછળ પણ ઍર પોZ;ુશનને જવાબદાર ગણવામાં આM;ું
ું .ું
હP.હP

હવા <=ૂ ષણ એટલે ©ંુ ? વાયCું Fhૂ ષણ એ રાસાય9ણક, ½િવક અને રજકણીય પદાથ› છે Q માનવી અને
અ*ય Dવr ૃVfટને હાિન પહzચાડ છે અથવા તો તેઓ માટ અrુિવધા ઉભી કર છે . તે ઉપરાંત, વાતાવરણના
Fા™ૃિતક પયાવરણને Cુકસાન પહzચાડ છે .
હવા, પાણી અને જમીન એ સDવ r ૃVfટનો IુJય આધાર છે . આ

ણેય વWP ુમાં બગાડ ક અyુ«šધ ભળે

તો સDવ r ૃVfટના Dવન પર અસર થાય. ^ ૃÓવી પર વાહનMયવહાર અને કારખાનાં Qવી Fp ૃિ¡થી હવા, પાણી,
અને જમીનમાં અyુ«šધઓ ભળે છે . વાહનોના Ã ૂમાડા, કિમકલ અને કારખાનાઓમાંથી છોડવામાં આવતાં પાણી
અને UલાVWટક Qવાં કચરા અyુÇÄઓ કહવાય છે .
વાતાવરણ એ અ>યંત જ2ટલ, ગિતશbeત અને ™ુદરતી વા;ુમય િસWટમ છે . Q ^ ૃÓવી ઉપરની Dવr ૃVfટને
Dવન આપવા જjર! છે . વા;ુ Fhૂ ષણના કારણે સમતાપ આવરણ (stratospheric)માં આવેલા ઓઝોન વા;ુના
પડમાં પડલાં ગાબડાંને ઘણાં સમયથી માનવીના આરો&ય અને ^ ૃÓવીના પયાવરણ સામે એક મોટા પડકાર
તર!ક ગણવામાં આવે છે .
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Fhૂ ષણ એ હવામાં ફલાP ું એpું રજકણ છે Qનાથી વાતાવરણમાં અbWથરતા મંદવાડ ક અMયવWથા ઉભી
થાય છે . Q ઇકોિસWટમમાં ફલાય છે . Fhૂ ષણ રાસાય9ણક પદાથ, ઘzઘાટ, ગરમી ક Fકાશ Qવી ઉN Wવjપે હોઈ
શક છે . Fhૂ ષણ માટના ત>વો-પદાથ અથવા ઉNના jપમાં હોઈ શક. કોઈ ™ુદરતી F2Sયા ચાલતી હોય >યાર
પણ આ ત>વો ઉ>પù થાય છે . પરં P ુ તેઓ િનયત Fમાણ વટાવી દ છે >યાર તે Fhૂ ષણમાં ફરવાઈ Nય છે .
માનવી શjઆતથી જ, પÓથર;ુગમાં અb&ન પેટાવવાની શોધ થઈ >યારથી મCુfય કોઈને કોઈ ર!તે પયાવરણ
પર અસર કર! ર•ો છે .

હવા-<=ૂ ષણની આરોªય ઉપર અસર
વZડ હZથ ઓગ³નાઇઝેશનCું કહpું છે ક દર વષ³ 70 લાખ લોકો વા;ુ Fhૂ ષણને સીધા જવાબદાર હોય
એવા કારણોસર મોતને ભેટ છે . Q પૈક!ના 38 લાખ લોકો Rદરના વા;ુ Fhૂ ષણના કારણે I ૃ>;ુ પામે છે અને 42
લાખ લોકો આઉટડોર હવા Fhૂ ષણથી અસર પામે છે . વZડ હZથ ઓગ³નાઈઝેશનના ¦કડા Fમાણે hુ િનયાની
91% વWતી એવા િવWતારોમાં વસે છે ¥યાં હવાની Hુણવતા િનયત માપદં ડો કરતા વÃુ છે .એિપડિમઓલોDકલ
અ˜યાસમાં એpું તારણ કાઢવામાં આM;ું છે ક દર વષ³ 1,00,000 અમે2રકનો વા;ુ Fhૂ ષણના રજકણો —ાસમાં
લેવા સાથે સંકળાયેલા ફફસાંના રોગને કારણે મોતને ભેટ છે . ;ુિનવિસ¤ટ! ઑફ બિમ¤ધહામ Bારા હાથ ધરાયેલા
અ˜યાસમાં “*;ુમોિનયા” સંબધ
ં ી રોગ અને વાહનોના Fhૂ ષણથી થતાં I ૃ>;ુ વEચે ગાઢ સંબધ
ં હોવાCું દશાવવામાં
આM;ું છે . િવ—ભરમાં વાહનોના અકWમાતથી Qટલા I ૃ>;ુ થાય છે તેની Pુલનાએ વા;ુ Fhૂ ષણથી વÃુ I ૃ>;ુ
નzધાય છે . વા;ુ Fhૂ ષણ સંબધ
ં ી I ૃ>;ુના સીધા કારણોમાં વકર! ગયેલો અWથમા, —ાસનળ!નો સોજો,
માંસપેસીઓનો સોજો, ફફસા અને ûદયને લગતાં રોગો અને —સનતં માં એલજ' Qવાં રોગોનો સમાવેશ થાય
છે .

હવા-<=ૂ ષણની ન«ધપા
o

ઘટનાઓ

ઘટના-01 Fhૂ ષણની સૌથી ખરાબ hુ ઘટના ભારતમાં 1984માં ભોપાલ hુ ઘટના તર!ક નzધાઈ હતી. ;ુિનયન
કાબાઈડ ફકટર!માંથી ઝેર! ગૅસCું ગળતર થ;ું હP.ું Qના પ2રણામે 2000 થી વÃુ લોકોના મોત થયા હતા અને
અ*ય 1,50,000 થી 6,00,000 લોકોને ઇN થઈ હતી અને બાદમાં તે પૈક!ના 6,000 લોકોનાં ઇNના કારણે
મોત થયા હતા.

o

ઘટના-02 ;ુનાઇટડ 2કk&ડમ પર 4 2ડસે\બરના રોજ લંડન ઉપર 1952માં ગાઢ Ãુ\મસ રચા;ું >યાર તેને હવાના
Fhૂ ષણની સૌથી મોટ! hુઘટનાનો સામનો કરવો પડñો હતો. છ 2દવસમાં 4,000 થી વÃુ લોકોના મોત નીપ¥યા
હતા અને >યારબાદના મ2હનાઓમાં વÃુ 8000 લોકો મોતને ભેટýા હતા.(Great Smog of London)

o

ઘટના-03 ;ુ.એસ.એસ.આર.ના —ેકલોMWક નDક આવેલી લેબોરટર!માં રાખવામાં આવેલી ½િવક ;ુÄ
સામ#ીમાંથી 1979ની સાલમાં અકWમાતે લીક થયેલો એ*þેeસ ગૅસના લીધે સકડો નાગ2રકોના મોતCું કારણ
હોવાCું માનવામાં આવે છે .(Sverdlovsk anthrax leak)
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o

ઘટના-04 ;ુનાઇટડ Wટuસ ઑફ અમે2રકાના ડોનારા, પેb*સZવાિનયા ખાતે ઑeટોબર, 1948માં વા;ુ Fhૂ ષણની
સૌથી મોટ! hુઘટના સNઈ હતી. Qમાં 20 લોકોના મોત થયાં હતા અને 7,000 ને ઈN થઈ હતી. (1948
Donora smog)

o

વા;ુ Fhૂ ષણથી થતી આરો&યની અસરો બાયોકિમકલ અને શાર!2રક ફરફારોથી માંડ!ને —ાસમાં તકલીફ, કફ
થવો અને —સનતં

અને ûદયની bWથિતને લગતા હયાત રોગો વણસી જવા rુધીની હોય છે . આ અસરોના

કારણે દવાનો ઉપયોગ વધી શક છે . હવાની ઓછ! Hુણવ¡ાની માનવીય આરો&ય ઉપર hુરોગામી અસરો પડ છે .
પરં P ુ IુJય>વે સૌથી મોટ! અસર —સનતં ની િસWટમ અને ûદયને Åુિધર પહzચાડતી ધમની-િશરાની િસWટમ
ઉપર પડ છે . જોક વા;ુ Fhૂ ષકોની Mયbeતગત અસર માણસ કયા Fકારના Fhૂ ષકો અને કટલા Fમાણમાં
સંપકમાં આવે છે તેના ઉપર Mયbeતગત આરો&યની bWથિત અને તેના જનીનતં
o

ઉપર િનભર કર છે .

હવા Fhૂ ષણને Y ૂબ જ ગંભીરતાથી લેp ું જોઈએ અને તેની અસરથી થતા મગજના રોગો િવશે વÃુને વÃુ
Nગjકતા લાવવી જોઈએ. તાQતરના એક Rદાજ Iુજબ વા;ુ Fhૂ ષણને લીધે િવ—માં દર વષ³ નેp ું લાખ
લોકોના I ૃ>;ુ થાય છે Qના કારણોમાં IુJય>વે ûદયરોગનો મ
ુ લો, મગજના ગંભીર રોગો અને ક*સર જવાબદાર
છે . વા;ુC ું Fhૂ ષણ એ હાિનકારક રાસાય9ણક, ½િવક અને કટલાક રજકણીય પદાથ›ની થાય છે , Q માનવી અને
અ*ય Dવr ૃVfટને હાિન પહzચાડ છે . Qમક જવાળાIુખી ફાટવો, દાવાનળ, આગ. પરં P ુ મોટાભાગના માનવસ{Æત
હોય છે . આÃુિનકતાની સાથે દહનીય અb÷મ| ૂત

ધણનો વપરાશ Y ૂબ જ વšયો છે , એ િસવાયના કારણોમાં

જગલોCુ
ં
ં ઘટPું જP ું Fમાણ વગેર Qવા Iુ ાઓ વા;ુ Fhૂ ષણના માનવસ{Æત Öોતો છે .

વા® ુ <=ૂ ષણથી મગજના ગંભીર રોગો થઈ શકj છે ?
“ªલોબલ બડન ઑફ ડસીઝ”ના હાલના એક અ˜યાસ Iુજબ વા;ુ Fhૂ ષણ લકવા માટના પ2રબળોમાં
30 ટકા Qટqું જવાબદાર છે . ભારતમાં Rદા{જત દર વષ³ 1 લાખે 150ને લકવો થાય છે . વૈિ—ક કxાએ આ
¦કડાઓ Y ૂબ જ ચzકાવનારા છે . િવ—માં દર બે સેક*ડ એક Mયbeતને લકવો(પxઘાત) થાય છે . Qમાઁથી 30 ટકા
લોકો 01 થી 04 અઠવા2ડયામાં I ૃ>;ુ પામે છે . િવ—માં લગભગ 80 િમ9લયન Wgોકથી બચી ગયેલા દદàઓ છે .
Qમાંથી 50 િમ9લયનથી વÃુ લોકો કાયમી અપંગતા સાથે Dવે છે .
લકવા ઉપરાંત, વા;ુ Fhૂ ષણની બીDપણ Y ૂબ જ ગંભીર Fકારની અસરો છે . ભારત Qવા મšયમ
આવક ધરાવતા દશ માટ વા;ુ Fhૂ ષણની અસરો આવનારા 2દવસોમાં બ ુ જ ગંભીર બની શક છે .

વા® ુ <=ૂ ષણથી ડમેš°સયા (Mચ‹±મ) થઈ શકj?
લંડનમાં ર ૂ થયેલ એક સંશોધન પેપરમાં ઉZલેખ થયા Iુજબ Q લોકો gા2ફકને લીધે થતા વા;ુ
Fhૂ ષણના સતત સંપકમાં રહતા એવા મેgોિસટ!માં વસવાટ કરતાં 50 થી 80 વષની
ૂન, ૨૦૨૦
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લોકોમાંથી લગભગ 2000ને 2ડમેb*સયાCું િનદાન થ;ું હP.ું Qમાં 39 ટકામાં અZઝાઇમર (WI ૃિત મ)નો રોગ થયો
હતો. અZઝાઇમર એ મગજને અસર કરતો શાર!2રક રોગ છે . 2ડમેb*સયાના દદàમાં અલગ-અલગ અસર જોવા
મળે છે . Qમક, યાદશbeત, એકા#તા, 2દશાઓની ઓળખ, Wવભાવ, વતન, વાણી અને ભાષા સ2હતની સમWયાઓ
થઈ શક છે . 2ડમેb*સયા Sમશઃ આગળ વધી શક છે . તેથી સમય જતા દદàની તકલીફો Y ૂબ જ વધી શક છે .
gા2ફક અને વાહનોના લીધે થતા વા;ુ Fhૂ ષણમાં IુJય>વે નાઇgોજન ડાયૉકસાઈ (No2), પા2ટôકZસ અને ઓઝોન
ગૅસ જવાબદાર હોય છે . Q મગજ માટ હાિનકારક હોય છે .

બાળકો ઉપર અસર
િવ—ભરમાં Q શહરોમાં વÃુ Fમાણમાં વા;ુ Fhૂ ષણ છે તેમાં રહતા બાળકોમાં *;ુમોિનયા, અWથમા અને
—સનતં માં ચેપ લાગવા સંબધ
ં ી અ*ય રોગોCું વÃુ Fમાણ થઈ શક છે . તે ઉપરાંત, નીચો Fાથિમક જ*મદર
નzધાઈ શક છે . ;ુવક-;ુવતીઓના આરો&યની રxા કરવા નવી 2દZહ! Qવા શહરોમાં સંરxણા>મક પગલાં લેવાઈ
ર•ાં છે . આ શહરમાં ગાઢ Ãુ\મસના

ાસને ના ૂદ કરવા બસોમાં CNGનો ઉપયોગ કર છે . સામા*ય ર!તે બાળકો

રમવા માટ વÃુ સમય rુધી બહાર રહતા હોય છે અને તેઓ બહારની હવા વÃુ Fમાણમાં —ાસમાં લેતા હોય છે
તેથી તેઓને વા;ુ Fhૂ ષણCું સૌથી વÃુ જોખમ રહ છે .

હવાના <=ૂ ષણથી ²³ુ ´ધમતા પર અસર
ચીનમાં થયેલા સંશોધન Iુજબ હવાના Fhૂ ષણની અસર આપણી
Iુજબ Q Mયbeતઓ Fhૂ િષત હવામાં રહ છે તેને

«ુ šધમતા પર થાય છે . સંશોધન

«ુ šધમતા પર નકારા>મક અસર થાય છે . ચાર વષ ચાલેલા

સંશોધનમાં બી ુ ં રસFદ તÓય એ પણ સામે આM;ું ક Öીઓ કરતાં ^ુÅુષો Fhૂ ષણથી વÃુ Fભાિવત થાય છે .
hૂ િષત હવાની ફફસાં અને ûદયને વધાર Cુકસાની પહzચે છે . Fhૂ ષણની શર!રની સાથે મન ઉપર પણ િવશેષ
અસર થાય છે . ચીનમાં થયેલા હવા Fhૂ ષણને લગતા અ˜યાસમાં હવા Fhૂ ષણને કારણે Mયbeતમાં હતાશામાં
વધારો થાય છે અને એકા#તામાં ઘટાડો થાય છે અને એમાં પણ p ૃšધ મ2હલાઓને તેની વÃુ અસર થાય છે .

દ~હ@ના હવા-<=ૂ ષણની કj ટલીક ન«ધપા

બાબતો

2દZહ!માં Fhૂ િષત હવાને કારણે દશની સૌથી મોટ! હોbWપટલ એઇ\સમાં દદàઓની સંJયા સતત વધે છે . એક
અ˜યાસ Fમાણે, 2દZહ!માં વધી રહલ Fhૂ ષણની >યાંના Wથાિનક લોકોના આરો&ય ઉપર જોખમી અસર થઈ છે .
•

Fhૂ ષણના કારણે RદાQ 20 થી 40 ટકા દદàઓને —ાસને લગતી સમWયા અCુભવાય છે .

•

Fhૂ ષણને કારણે આરો&ય પર થતી આ અસરો છ 2દવસ rુધી વતાય છે .

•

દરક

મરના લોકોને કફ, શરદ!, દમ અને ફફસાંના દદàઓને તેની ગંભીર અસર થાય છે .
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•

બે વષ પહલાં ઉનાળાની સીઝનમાં શj કરાયેલ અ˜યાસ આ વષ³ ^ ૂણ થયેલ છે . આ અ˜યાસમાં શહરના
Fિત2દન Fhૂ ષણના ¦કડા તેમજ એઈ\સના ઇમÆ*સી વોડમાં આવતા ફફસા અને —ાસના દદàઓની
તપાસના ¦કડાઓનો અ˜યાસ કરવામાં આMયો હતો.

•

આ અ˜યાસના તારણોને આધાર એઈ\સના ડૉeટસ હવે ઈમજર*સી વોડની કામગીર! ન ! કર છે .

વા®,ુ <=ૂ ષણ $ગે અસર¢"તોનાં <િતભાવો
દશ અને સમ# hુિનયામાં હવાCું Fhૂ ષણ એ ચારબા ુ ચચાનો િવષય રœું છે અને એમાં પણ
અમદાવાદના િવિવધ િવWતારો Qવાં ક ઇસન^ુર, નારોલ, પાલડ! અને ઈ*કમટx ચાર રWતા પરના િવિવધ
રાહદાર!ઓને હવા Fhૂ ષણને લઈને ^ ૂછતાં Y ૂબ રસFદ િવગતો Nણવી મળ! હતી Qમાં બાળકો, વાલીઓ, p ૃšધો
અને ;ુવાનો સાથેની Iુલાકાતની કટલીક નzધપા
(1)

બાબતો અ ે ટાંકલ છે .

બસ, હવે હવા <=ૂ ષણની કં ટાળ@ ગયો છે , િનµ ૃ‹ થવાની રાહ tઉ ¶ં.
મહશભાઈ ગામીત 1997ના વષથી અમદાવાદમાં વસવાટ કર છે . તેઓ I ૂળ વાલોડ તાqુકાના બેડ™ૂવા

ગામના રહ!શ છે . આ િવWતાર Fા™ૃિતક hૃVfટએ Y ૂબ rુદર
ં
છે . પરં P ુ નોકર! અથ³ અમદાવાદ આવેલ ડૉ.ગામીત
કહ છે ક નારોલ એ અમદાવાદCું FવેશBાર છે . અહ¢ આવતાવત

ુ દ! hુિનયાનો અCુભવ થાય છે . હવા

Fhૂ ષણના લીધે Hગ
ં ૂ ળામણ થાય છે અને પછ! છ¢ક આવે.... £ારક વારં વાર છ¢ક આવે અને >યારપછ!
નાકમાંથી પાણી આMયા કર. £ારક મા ું ભાર થઈ Nય. તેઓ છે Zલા એક મ2હનાથી આ તકલીફોનો સામનો કર!
ર•ા છે . આpું દર વષ³ થાય છે . વધાર Iુ÷કલી 2દવાળ!ના સમયગાળા દર\યાન અને િશયાળાની ઋP ુમાં થાય છે .
તેઓ પોતાના વતનને યાદ કર!ને કહછે ક આQ પણ માÅું ગામ બેડ™ૂવા Fhૂ ષણથી સલામત છે . >યાં રહવાની
Y ૂબ ઈEછા થાય છે . માટ

ુ ં નોકર!માંથી િનp ૃ¡ થયા પછ! એકપણ 2દવસ અમદાવાદ નહ¢ ર .ુ ં માર! બાક!ની

{જkદગી મારા વતનમાં HુNર!શ. અમદાવાદના Fhૂ ષણમાંથી બચવાનો આ એક જ માગ હોવાCું તેઓએ જણાM;ું
હP.ું
(2)

હવા, <=ૂ ષણ $ગેના વા"તિવક ·કડાઓ બહાર આવતા નથી.
િવનોદ™ુમાર સોનવણે અમદાવાદ ખાતે છે Zલાં

ીસ વષથી વસવાટ કર છે . તેઓ મેઘાણીનગરથી

Hુજરાત ;ુિનવિસ¤ટ! ખાતે રોજ આવN કર છે . સવાર નીકળતી વખતે ઠંડકનો અCુભવ થાય છે પણ ધીર-ધીર
ગરમીની શjઆત થાય છે . વાતાવરણમાં ગરમી અને Fhૂ ષણના કારણે તેમને ચામડ!માં તકલીફ થયેલ છે .
ડૉeટરને આ સંદભ³ ^ ૂછતાં ડોeટર વાતાવરણને કારણ| ૂત ગણાM;ું છે . વધાર ગરમી અને Fhૂ િષત િવWતારમાં
જવાCું ટાળવાCું ડૉeટર કœું છે . પરં P ુ નોકર!ના કારણે તેમને રોજ બહાર નીકળpું પડ છે , Fhૂ િષત વાતાવરણના
લીધે ¦ખોમાં બળતરા અને કામ કરવામાં WXિત¤ રહતી નથી. મન Y ૂબ ભાર થઈ જP ું હોવાCું તેમણે જણાM;ું
હP.ું
હવા Fhૂ ષણને માપવા માટ શહરમાં

ુ દ!- ુ દ! જ&યાઓએ સાધનો I ૂ£ા છે . પરં P ુ આ સાધનો બરાબર

કામ કરતા નથી, વાતાવરણમાં ^ુfકળ Ã ૂમાડો, રજકણો હોવા છતાં સાધનો Fhૂ ષણની મા ા બરાબર બતાવે છે .
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માટ Air Action Plan માટ Fhૂ ષણ Rગેની વાWતિવક bWથિત બહાર લાવે તેવા સારાં સાધનો જjર! છે અને આ
િસWટમ ઉપર સરકારCું મોનીટર¢ગ હોpું જjર! છે .
(3)

બાળકો કહj છે ચાર ર"તાએ ગમ“ ંુ નથી.
શાળાએ જતાં બાળકોને ચાર રWતા ઉપર રWતો ઓળંગવા માટ ઉભા રહpું પડ છે . >યાં Ãુમાડો અને

વાહનોના અવાજના કારણે બેચેની અCુભવાય છે . £ારક અકWમાત થવાની પણ બીક લાગે છે . શાળા જતી
વખતે અને શાળાએથી પરત આવતી વખતે રોજ આ તકલીફ પડતી હોવાCું તેમણે જણાM;ું હP.ું
(4)

વાલીઓ કહj છે કj શાળાએ બાળકોને રોજ લેવા-y ૂકવા માટj આવµ ંુ ¸ ૂબ કપ¹ં ુ છે .
વાલીઓ પોતાના બાળકોને W™ૂલે I ૂકવા માટ રોજ આવે છે અને તેમાં પણ ચાર રWતાઓ ઉપર W™ૂલના

સમયે Y ૂબ વાહનોની અવરજવર થાય છે . Qના કારણે ભરચક વાહનોવાળા િવWતારમાંથી પસાર થpું ગમP ું
નથી. એક ધાયા વાતાવરણમાં રહવાથી બેચન
ે ીનો અCુભવ થાય છે . સવાર બાળકોને W™ૂલે I ૂક!ને આMયા પછ!
અને સાંQ W™ૂલેથી ઘર આMયા પછ! થોડો સમય કામ કરવાCું 9બલ™ુલ ગમP ું નથી.
(5)

µ ૃ´ધ કહj છે •ારj ક ર"તાઓ

ૂલી જવાય છે .

ઈ*કમટx સકલ પાસે ઉભા રહલા એક વયોp ૃšધ રાહદાર!ને ^ ૂછðું ક આ હવા Fhૂ ષણને લઈને yું
Iુ÷કલી થાયછે ? આ સવાલનો તેમણે Y ૂબ ચzકાવનારો જવાબ આUયો. તેમણે કœું ક gા2ફક પોલીસ જો ન હોય
અને ચાર રWતા ઉપર વÃુ સમય ઉભા રહpું પડ તો ચ ર આવે છે , £ારક બેસી જpું પડ છે . £ારક ÈલડFેશર
વધી Nય છે , અને ઘર જવા માટનો રWતો પણ | ૂલી જવાય છે . તેમના કહવા Fમાણે “ ુ ં ના
નીક ં છે . ગરમીના 2દવસોમાં તો ુ ં બીલ™ુલ બહાર નીકળવાCું ટા ં
(6)

ટક જ બહાર

.ં ”

િવºાથ»ઓ કહj છે - દરવાtની બહાર નીકળµ ંુ ગમ“ ંુ નથી.
હવા Fhૂ ષણના સંદભ³ H ૂજરાત િવÜાપીઠ, અમદાવાદના ક\પસમાં અ˜યાસ કરતાં કટલાંક િવÜાથ'ઓને

^ ૂછતા, િવÜાથ'ઓએ જવાબ આUયો ક H ૂજરાત િવÜાપીઠ, ક\પસના દરવાNની બહાર વÃુ સમય રહpું અને
બેસpું ઓ ં ગમે છે . વાહનોના Ãુમાડા અને વÃુ પડતા વાહનોના અવાજ Fhૂ ષણના લીધે બેચન
ે ી અCુભવાય છે .
વÃુ સમય આ Fકારના વાતાવરણમાં રહતાં મા ું hુઃખે છે . £ારક િમ ો સાથે વાતચીત કરવી પણ ગમતી નથી.
H ૂજરાત િવÜાપીઠના ક\પસCું વાતાવરણ Y ૂબ rુદર
ં
છે . આ ક\પસ p ૃxોથી ભરqું છે . માટ અમદાવાદ
શહરની બરાબર વEચેના ભાગમાં આ ક\પસ આવેq ું હોવા છતાં અહ¢ હવા Fhૂ ષણની અસર ઓછ! વતાય છે .
આમ, હવા Fhૂ ષણના અસર#Wતોની અવનવી વાતોમાંથી Fhૂ ષણની વાWતિવક bWથિતનો 9ચતાર મળ!
રહ છે . હવા Fhૂ ષણની અસરો ફeત શાર!2રક જ નથી, પરં P ુ માણસના મન ઉપર પણ આ ગંભીર અસરો પડ!
રહ! છે . માટ આ Fhૂ ષણમાંથી કમ બચpું તે Rગે િવચારવાની Y ૂબ તાતી જj2રયાત છે .
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વા® ુ <=ૂ ષણ ઓ¶ કરવા ©ંુ કરµ ંુ જોઈએ ?
Mયbeતગત Wતર વા;ુના Fhૂ ષણની અસર ઓછ! કરવા માટ નીચેના પગલાં લઈ શકાય.
1. Mયbeતગત વાહનના ઉપયોગના બદલે Nહર વાહન Mયવહારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
2. નDકના Wથળોએ જવા માટ સાયકલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
3. વÃુ Fhૂ િષત સમયગાળા દર\યાન બહાર રહવાCું ટાળpું જોઈએ.
4. gા2ફકના િનયમોCું ªુWતપણે પાલન કરpું જોઈએ. gા2ફક Nમની પ2રbWથિત ટાળવી જોઈએ.
5. જjર પડñે “એ*ટ! પોZ;ુશન માWક” પહરવાં જોઈએ.
6. ચાલતા જતા હોઈએ >યાર IુJય gા2ફક jટથી hૂ ર ચાલpું જોઈએ.
7. રડ િસ&નલ પર વાહન બંધ કરpું જોઈએ.
8. ઘરમા રસોઈ અને ગરમાવા માટ લાકડા અને બીN બાયોમાસ

ધણનો ઉપયોગ કરpું ટાળpું જોઈએ.

9. રસોડામાં િનÃ ૂમ ª ૂલાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને ઘરમાં હવાની Iુeત અવરજવર માટ “એકઝોWટ
ફન”નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
10. Q દદàને પહલેથી જ ûદય અને મગજની તકલીફ હોય તેમણે હવાના Fhૂ ષણથી hૂ ર રહpું જોઈએ.
11. િવ—માં વધતી જતી આરો&યની સમWયા માટ સરકાર પણ સxમ પયાવરણીય અને આરો&યનીિતઓ
બનાવી તેC ું અસરકારક અમલીકરણ કરpું જોઈએ. Qથી હવાના Fhૂ ષણને ઓ ં કર! શકાય અને શર!ર
સાથે મનની તંhુરWતી પણ Nળવી શકાય.

સમાપન
હવા Fhૂ ષણ એ વતમાન સમયમાં Y ૂબ ચચાતો િવષય છે . કારણ ક Fhૂ ષણની અસરો Y ૂબ જ ગંભીર છે
અને આ અસરો માનવસ2હત સમ# Dવr ૃVfટનાં અbWત>વ સામે ખતરો ઉભો કરલ છે . હવા Fhૂ ષણની આ અસરો
શર!ર ^ ૂરતી સીિમત ક મયા2દત નથી પરંP ુ માનવમન ઉપર તેની નકારા>મક અસરો પડ છે . માટ આજકાલ
શાર!2રક અસરો સાથે માનિસક 9બમાર!ઓCું Fમાણ વધી રœું છે . આ ઉપરાંત, ઘણી શાર!2રક 9બમાર!ઓના
I ૂળમાં પણ માનિસક અસરો સમાિવfટ છે એટલે આ hૃVfટએ હવા Fhૂ ષણની સામે ¦ખ આડા કાન કરવા
પોસાય તેમ નથી. સમયસર જો હવા Fhૂ ષણની અટકાયત નહ¢ કરવામાં આવે તો હવે પછ! હવા Fhૂ ષણની
શાર!2રક-માનિસક અસરો વÃુ ગંભીર બની શક તેમછે .

સંદભ¢ંથો
1) ‘પ’ પયાવરણનો ‘પ’ Fો.Q.એન.જોષી, પયાવરણ િમ

– અમદાવાદ.

2) પયાવરણ િમ - સામિયકના Rકો.
3) http://gu.vikaspedia.in/energy/aaaab0acdaafabeab5ab0aa3/
4) http://gu.vikaspedia.in/health/aaeabeaa8ab8abfa95-a86ab0acba97acdaaf/
(લેખક Hુજરાત િવÜાપીઠના સમાજકાય(મનો9ચ2ક>સક) િવભાગના Fાšયાપક છે )
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ફાZHુની જોષી
Hુજરાતમાં કોિવડ કસનો ¦કડો ઉપરની તરફ જઈ ર•ો છે , અમદાવાદમાં ઓછા કસો નzધાઈ ર•ા છે
પરં P ુ Hુજરાતના નાના નગરો અને ગામડાઓ rુધી વાયરસ Fસર! ª ૂ£ો છે . દશમાં અ>યાર rુધીમાં કોિવડ19 માટ કરવામાં આવેલા પર!xણોનો ¦કડો 10 િમ9લયન (1 કરોડ)ના સીમા9ચ થી આગળ વધી ગયો છે .
ભારત hુ િનયામાં

ીN નંબરCું Wથાન મેળવી ª ૂìું છે .

H ૃહમં ાલયે ક*²ીય ઉEચ િશxા સ9ચવને પ

લખીને િવ—િવÜાલયો અને સંWથાઓમાં પર!xા આયોDત

કરવા માટ મં ૂર! આપી છે . UGC એ પોતાની માગદિશ¤કા બહાર પડ! દ!ધી છે ,
પર!xાઓ માટ UGCની ગાઈડલાઈન Iુજબ અને િવ—િવÜાલયો માટ શૈx9ણક કલે*ડરતેમજ ક*²ીય Wવા
WÓય અને પ2રવાર કZયાણ મં ાલય Bારા મા*ય સંચાલન F2Sયા (SOP) Iુજબ છે Zલા સ (FinalTerm)નીપર!
xાઓCું આયોજન કરpું ફરDયાત છે .કટલાક રા¥યો હ ુ થોડ! અવઢવમાં છે . વાલીઓ પોતાના પાZયોની
9ચkતામાં છે , આ સમ# bWથિતમાં જલંધરથી દખાયેલ 2હમાલયની પવતમાળાCું ²÷ય કટલા લોકો યાદ કરતા હશે
એ પાયાનો F§ છે . લોક ડાઉન દરિમયાન ™ુ દરતના WવEછ, રમણીય ²÷યો Y ૂબ Fચ9લત થયા Q આQ
અનલોકની દોડમાં િવસરાઈ ર•ા છે .
આિથ¤ક MયવWથાને વેગવંતી કરવાના બહાને રા¥યો અને ક*²ના Wતર અનેક Fકાર પયાવરણીય
કાયદાઓમાં ઢ!લ I ૂક! દવામાં આવી છે ,

ટછાટ આપવામાં આવી રહ! છે .*યાયતં

પણ કોરોનાના કહરથી

પોતાની સંWથાઓને બચાવવામાં MયWત છે અને ટકનીકલ મદદથી કસો સાંભળ! ર•ા છે . મી2ડયા પોતાના
ર!પોટ ગ માટ એeસeqુઝીવ ખબરો શોધી રœું છે ,પયાવરણ રxા િવષે વાત કરતા “ટોક શો” થઇ ર•ા છે પણ
પયાવરણ િવષે કોણ કટqું કર! શકશે એ F§નો જવાબ અCુતીણ જ છે .
અનલોક 2.0 માં િવWતારો ધબકતા થયા છે , નpું નોમલ અપનાવીને Fp ૃિતઓ આરં ભાઈ છે . આપણે સૌ
નવા માšયમો થાક! સંપકમાં રહવાCું શીખી ª ૂ£ા છ!એ, નવી તકો સાથે નવા પડકારો પણ આMયા છે . દરક
ઘરમાં વપરાતા માWકને વાપયા બાદ કવી ર!તે કચરા MયવWથાપનના ચSમાં I ૂકવો એ F§ દરક સંવેદનશીલ
નાગ2રકના મનમાં છે , \;ુિનિસપલ કોપ›રશન નવા યલો ડWટ9બન £ાર F2Sયામાં I ૂકશે એ સવાલ પણ છે .
કોરોના િનિમ¡ે લોક ડાઉન દરિમયાન rુધરqું પયાવરણ ઝડપથી બગડ ન2હ તે માટ કોઈ Fયાસો થશે ક કમ
તેની 9ચkતા પણ છે , હવાની Hુણવતા વાહનMયવહાર અને અ*ય ઔધો9ગક Fp ૃિતઓ ચાqુ થતા જ

ચો ¦ક

બતાવવા લાગી હોવાના સમાચાર પયાવરણ 2દવસે આMયા છે . સાથે જ સામા*ય નાગ2રકો ઘરમાં છોડ
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ઉછે ર!ને,2કચન ગાડન બનાવીને ™ુદરતની નDક રહવાના Fય>નો કર! ર•ો છે . નવી આદતો આપણે અપનાવી
ર•ા છ!એ >યાર થોડ! ^ ૃÓવીને બચાવી શક તેવી આદતો પણ Dવનશૈલીમાં વણી લઈએ.

'એસેસમે°ટ ઓફ 'લાઇમે ટ ચે°જ ઓવર ધ ઇ¨°ડયન રજન'
ૂન માસમાં ભારત સરકારના ^ ૃÓવી િવÝાન મં ાલયે Assessment of climate change over

the Indian regionનામનો અહવાલ બહાર પાડયો Qને ભારત સરકારનો આ Fકારનો Fથમ અહવાલ
ગણાવાઈ ર•ો છે . આ અહવાલના કાયકાર! સારાંશની િવગતો જોઈએ.
વૈિuક આબોહવામાં ન«ધાયેલા ફjરફારો - ઔÜો9ગક Sાંિત પહલાના સમયથી વૈિ—ક સરરાશ તાપમાન લગભગ 1
ડ!#ી સે*ટ!#ેડ વધP ું રœું છે . ગરમી વધવાની મા ા અને ઝડપને ™ુદરતી 9ભùતા મા થી સમNવી શકાતી
નથી અને આ ફરફારોને માનવીય Fp ૃિ¡ઓના પ2રપે યમાં šયાનમાં લેવા આવ÷યક છે . ઔÜો9ગક સમયગાળા
દરિમયાન #ીનહાઉસ વા;ુઓ (GHGs), એરોસોZસ તેમજ જમીનના વપરાશમાં ફરફાર અને જમીનના આવરણ
(land use and land cover) માં થયેલા પ2રવતનને કારણે વાતાવરણીય રચનામાં નzધપા

ફરફાર કરવામાં

ુ ન પણ બદલા;ું છે અને આ ર!તે તે વતમાનના વાતાવરણમાં પ2રવતન
આMયા છે . પ2રણામે #હોCું ઊN સંPલ
માટ IુJય>વે જવાબદાર છે . 1950 ના દાયકાથી ઉfણતામાનને કારણે વૈિ—ક Wતર હવામાનમાં ફરફાર અને
િવષમ હવામાનની ઘટનાઓ (દા.ત. અિતશય ગરમી, hુfકાળ, ભાર વરસાદ અને તી

વાવાઝોડા), વરસાદ અને

પવનની પšધિતઓમાં ફરફાર Qવી ઘટનાઓ (વૈિ—ક ચોમાસાની MયવWથામાં બદલાવ સ2હત) માં નzધપા
વધારો થયો છે . આ ઉપરાંત, વૈિ—ક મહાસાગરોCું એિસ2ડ2ફકશન, દ2રયાઈ બરફ અને 2હમનદ!ઓCું ગલન,
સIુ²Cું Wતર વધpું Qવા અનેક ફરફાર નzધાઈ ર•ા છે તેમજ દ2રયાઇ અને પાિથ¤વ ઇકોિસWટ\સમાં ફરફાર
દખાઈ ર•ા છે .
ુ ાિનત પ રવતન - વૈિ—ક કલાયમેટ મોડZસ એકવીસમી સદ! દરિમયાન અને તેનાથી
વૈિuક વાતાવરણમાં અKમ
આગળના સમયમાં માનવીય Fp ૃિતથી Fે2રત કલાયમેટ ચેઈ*જ RગેC ું એક 9ચ

ર ૂ કર છે . જો વતમાન

#ીનહાઉસ વા;ુઓ (GHGs)નો ઉ>સÆન દર ટકાવી રાખવામાં આવે છે , તો એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં
સરરાશ વૈિ—ક તાપમાનમાં આશર 5 ડ!#ી સે*ટ!#ેડ અને વÃુ વધારો થવાની સંભાવના છે . જો 2015 ના પે2રસ
કરાર હઠળ કરવામાં આવેલી તમામ Fિતબšધતાઓ

(Nationally Determined Contributions) ^ ૂણ થાય તો

પણ તેp ું અCુમાન કરવામાં આવે છે ક સદ!ના Rત rુધીમાં વૈિ—ક તાપમાનમાં 3 2ડ#ી સે*ટ!#ેડ નો વધારો
થશે. જો ક, વૈિ—ક તાપમાનમાં થનારો વધારો દરક Wથળે

સમાન રહશે નહ¢, િવ—ના કટલાક ભાગોમાં વૈિ—ક

સરરાશ કરતા પણ વÃુ મા ામાં તાપમાન વધશે. તાપમાનમાં આવનારા આવા મોટા પ2રવતનને કારણે અ>યાર
અCુભવાઈ રહલા વરસાદની બદલાતી ર!ત અને વÃુ ગરમી Qવા અ*ય ફરફારો પણ મોટા Fમાણમાં થશે.

ભારતમાં કલાયમેટ ચેઈ°જ : અવલોકન અને <"તાિવત ફjરફારો
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બધા ફરફારોની ગણતર! તેમની કલાયમેટ!કલ સરરાશને અCુjપ સન 1976-2005 rુધીના 30 વષના
સમયગાળાની ગણવામાં આવે છે . Rદા{જત ફરફારો 21 મી સદ!ના મšય અને Rત માટ RCP4.5 અને RCP8.5
સંભાવનાઓ હઠળ નzધવામાં આMયા છે . આ બે સંભાવનાઓ આ અહવાલમાં સામા*ય ર!તે વાપર! છે . Qને આ
ર!તે વÃુ ઓળખી શકાય.Representative Concentration Pathways (RCPs). આ ઉપરાંત વપરાયેલ શÈદ છે .
Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5)

ુ ાર યોªય $દાજ અKસ
ુ ાર ભિવ¥યના ફjરફારોની િવગતો
આ”ૃિત 1 – કલાયમેટ મોડjલ અKસ

1. Surface air temperature over India (°C; bottom right panel),
2. Sea surface temperature of the tropical Indian Ocean (°C; bottom left panel),
3. Surface air temperature over the Hindu Kush Himalayas (°C; top right panel),
4. Summer monsoon precipitation over India (% change; centre panel),
5. Annual precipitation over the Hindu Kush Himalayas(% change; top left panel).
તાપમાનમાં વધારો

: વષ 1901–2018 દરિમયાન ભારતCું સરરાશ તાપમાન લગભગ 0.7 2ડ#ી સે*ટ!#ેડ

વš;ું છે . તાપમાનમાં આ વધારો મોટા ભાગે #ીનહાઉસ વા;ુઓ Fે2રત ગરમીને કારણે છે , એ*þોપોQિનક
એરોસોZસ અને જમીનના વપરાશમાં થતા ફરફાર અને જમીનના આવરણ (LULC) માં થયેલા ફરફારને ¦િશક
ર!તે જવાબદાર ગણી શકાય. એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં ભારતCું સરરાશ તાપમાન તાQતરના | ૂતકાળ
(1976-2005 વષ)ના સરરાશની સરખામણીએ આશર 4.4 2ડ#ી Qટqું વધી જશે. (RCP8.5 સંભાવના
અCુસાર)
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તાQતરના

ીસ વષ› (1986–2015)માં વષના સૌથી ગરમ 2દવસCું તાપમાન અને વષની સૌથી ઠંડા

રાિ ના તાપમાનમાં અCુSમે 0.63 2ડ#ી સે. અને 0.4 2ડ#ી સે. નો વધારો નzધાયો છે . એકવીસમી સદ!ના Rત
rુધીમાં, આ તાપમાનમાં તાQતરના | ૂતકાળના વષ 1976-2005 ના સરરાશ તાપમાનની સરખામણીએ 4.7°C
અને 5.5°C Qટલો વધારો થવાCું અCુમાન છે . (RCP8.5 સંભાવના અCુસાર) એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં
સંદભ સમયગાળા(1976-2005)ની Pુલનામાં, ગરમ 2દવસો અને ગરમ રાિ ના અCુભવો અCુSમે 55% અને
70% Qટલા વધવાનો Rદાજ છે . એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં ભારતમાં ઉનાળા (એિFલથી

ૂન) માં હ!ટ

વેવના બનાવોમાં બમણો વધારો નzધાશે તેવો Rદાજ છે . સપાટ!ના તાપમાન અને ભેજની સં;eુ ત p ૃ«šધના
Fિતસાદ jપે, સમ# ભારતમાં ગરમીCું Fમાણ વધશે તેવી ધારણા છે .
હ’દ મહાસાગરમાં ઉ¥ણતા : વષ 1951–2015 દરિમયાન ઉfણક2ટબંધીય 2હkદ મહાસાગરની સIુ² સપાટ!Cું
તાપમાન (Sea surface temperature - SST) સરરાશ 1 2ડ#ી સે«Zસયસ વધી ગ;ું છે , Q તે જ સમયગાળા
દરિમયાનની વૈિ—ક સરરાશ ( 0.7 2ડ#ી સે.) કરતા નzધપા

ર!તે વધાર છે .

ઉfણક2ટબંધીય 2હkદ મહાસાગરની સપાટ!ના ઉપરના 700 મીટર (ocean heat content) ભાગમાં ગરમીCું Fમાણ
પણ છે Zલા છ દાયકા (1955–2015) માં વધPું વલણ દશાવે છે , Qમાં છે Zલા બે દાયકા (1995-2015) માં
નzધપા

વધારો નzધાયો છે . એકવીસમી સદ! દરિમયાન, ઉfણક2ટબંધીય 2હkદ મહાસાગરમાં સIુ²સપાટ!ની

(Sea surface temperature અને ocean heat content) ગરમીની મા ામાં વધારો થવાનો Rદાજ છે .
વરસાદમાં પ રવતન : ભારતમાં ઉના

ચોમાસાનો વરસાદ Q

ૂનથી સUટ\બર દરિમયાન આવે છે તેમાં વષ

1951 થી 2015 rુધીમાં લગભગ 6% Qટલો ઘટાડો થયો છે , Qમાં ખાસ કર!ને ઉ¡ર ભારતના Fદશો અને પિ મ
ઘાટના િવWતારોમાં વરસાદના Fમાણમાં નzધપા

ઘટાડો થયો છે . ઉપલÈધ મા2હતી અને આબોહવા Rગેના

મોડલોના િસ\;ુલશ
ે *સના આધાર સવસંમિતથી કહ! શકાય ક ઉ¡ર!ય Fદશોમાં એ*þોપોQિનક એરોસોલ પરના
ર2ડએ2ટવ Fભાવોએ #ીનહાઉસ ઉfણતામાં વધારો કય› છે અને ઉના

ચોમાસાના વરસાદના ઘટાડામાં ફાળો

આUયો છે .
તાQતરના સમયગાળામાં વÃુ r ૂકા વષ› જોવા મળ! ર•ા છે . વષ 1951–1980ની સરખામણીએ વષ
1981–2011 દરિમયાન r ૂકા વષ›ના Fમાણમાં 27% નો વધારો જોવા મ`યો છે . વળ!, ચોમાસા દરિમયાન વÃુ
તી

વરસાદ! આવતો જોવા મ`યો છે . વૈિ—ક Wતર વાતાવરણીય ભેજની મા ામાં વધારો થવાને કારણે વÃુ

ભાર વરસાદની ઘટનાઓની સંJયા િવ—ભરમાં વધી છે . મšય ભારતમાં, દn િનક ધોરણે વરસાદની સંભાવના
દરરોજ 150 મીમી કરતા વÃુ જોવા મળ! રહ! છે અને આવા વÃુ વરસાદ ધરાવતા 2દવસોની સંJયામાં વષ
1950-2015 દરિમયાન 75%નો વધારો થયો છે .
ભિવfયમાં સતત વધતી વૈિ—ક ગરમી અને એ*þોપોQિનક એરોસોલના ઉ>સÆનમાં અપે9xત ઘટાડા
સાથે, CMIP5 મોડલ અCુસાર આ સરરાશમાં વધારો નzધાશે અને એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં ચોમાસાના
વરસાદની વધઘટ સાથે, દn િનક વરસાદમાં નzધપા
ૂન, ૨૦૨૦
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=ુ¥કાળ : છે Zલા 6-7 દાયકા દરિમયાન ઉના

ચોમાસાના વરસાદમાં થયેલા એકંદર ઘટાડાને લીધે ભારતમાં

hુ fકાળની bWથિતમાં વધારો થયો છે . વષ 1951–2016 દરિમયાન hુ fકાળની તી તા અને સમયગાળો બંનેમાં
નzધપા

વધારો થયો છે . ખાસ કર!ને, મšય ભારત, દ9xણ-પિ મ કાંઠો, દ9xણ િવWતારો અને ઉ¡ર-^ ૂવ'ય

ભારતના િવWતારોમાં આ સમયગાળા દરિમયાન એક દાયકામાં એટલે ક દસ વષ›માં સરરાશ ર!તે 2 કરતા વÃુ
વષ³ hુfકાળનો અCુભવ થયો છે . hુfકાળ અસર#Wત િવWતારો પણ વšયા છે , આ જ સમયગાળા દરિમયાન દર
દાયકામાં hુ fકાળ અસર#Wત િવWતારોમાં 1.3% નો વધારો થયો છે .
કલાયમેટ મોડલોના Rદાજો અCુસાર (RCP8.5 સંભાવના અCુસાર) એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં
ભારતમાં hુfકાળના વષ›માં વધારો થશે, દાયકામાં 2 કરતા વÃુ hુfકાળની ઘટનાઓ અCુભવાશે. આ ઉપરાંત,
hુfકાળની તી તા અને hુfકાળ અસર#Wત િવWતારના xે ફળમાં વધારો થવાની સંભાવના છે .
સy›ુ સપાટ@માં વધારો : બરફ ઓગળવાના કારણે અને સIુ²ના પાણીના થમલ િવWતરણને કારણે વૈિ—ક Wતર
વધેલા તાપમાનને કારણે સIુ²સપાટ!Cું Wતર વš;ું છે . ઉ¡ર 2હkદ મહાસાગર (North Indian Ocean) માં સIુ²ની
સપાટ!માં થયેલો વધારો વષ 1874-2004 દરિમયાન દર વષ³ 1.06–1.75 મીમીના દર થયો અને તે વષ
1993–2017ના અઢ! દાયકામાં ઝડપી થઈને દર વષ³ 3.3 મીમી નzધાયો છે . Q વૈિ—ક Wતર સIુ² સપાટ!ના
સરરાશ વધારાના વતમાન દર સાથે rુસગ
ં ત છે .
એકવીસમી સદ!ના Rતે, ઉ¡ર 2હkદ મહાસાગરમાં સIુ² સપાટ!Cું Wતર વધીને વષ 1986-2005 ના
સરરાશની સરખામણીએ આશર 300 મીમી Qટqું વધવાનો Rદાજ છે , Q વૈિ—ક સરરાશ વધારાના Rદાજ 180
મીમી કરતા ઘણો વÃુ છે . (RCP4.5 સંભાવના હઠળ)
ઉ¥ણક ટબંધીય ચLવાત (Tropical Cyclones) : વીસમી સદ!ના મšયભાગથી, વષ 1951–2018 માં ઉતર!ય 2હ*દ
મહાસાગરમાં આવતા ચSવાતો ઓછા થયા છે . તેનાથી િવપ2રત, ચોમાસા પછ!ના સમયગાળા દરિમયાન Y ૂબ જ
તી

ચSવાતી તોફાનોની સંJયા પાછલા બે દાયકા (2000-2018) દરિમયાન નzધપા

ર!તે વધી છે . દાયકા

દ!ઠ એક ભયંકર ચSવાતી તોફાન નzધાઈ રœું છે .
જો ક, આ ચSવાત સાથે વૈિ—ક ગરમીCું જોડાણ હોવાનો Wપfટ સંકત હ ુ rુધી મ`યો નથી. કલાયમેટ
મોડલો એકવીસમી સદ! દરિમયાન આ િવWતારમાં ઉfણક2ટબંધીય ચSવાતની તી તા વધશે તેp ું દશાવે છે .
હમાલય િવ"તારમાં થયેલ પ રવતન : વષ 1951–2014 દરિમયાન 2હkhુ™ુશ 2હમાલય િવWતારના તાપમાનમાં
આશર 1.3 2ડ#ીનો વધારો થયો હતો. તાQતરના દાયકાઓમાં અહ¢ના કટલાક િવWતારોમાં 2હમવષાCું Fમાણ
ઓ ં થઇ રœું છે અને 2હમશીલાઓ વÃુ પીગળ! રહ! છે . તેનાથી િવપ2રત,

ચી પહાડ!ઓ ધરાવતી કારાકોરમ

પવતમાળાઓમાં િશયાળામાં વÃુ 2હમવષાનો અCુભવ થયો છે Qણે &લેિશયર પીગળવાથી થતા સંકોચનથી આ
xે ને બચાM;ું છે .
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એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં, 2હkhુ™ુશ 2હમાલય િવWતારમાં સપાટ! પરના વાિષ¤ક સરરાશ તાપમાનમાં
5.2 2ડ#ી સે*ટ!#ેડનો વધારો થવાનો Rદાજ છે . (RCP8.5 સંભાવના અCુસાર) CMIP5 અCુસારના Rદાજ
વાિષ¤ક વરસાદમાં વધારો દશાવે છે , પરં P ુ એકવીસમી સદ!ના Rત rુધીમાં 2હkhુ™ુશ 2હમાલય Fદશમાં
બરફવષામાં થઇ રહલો ઘટાડો વÃુ િવWતારોમાં ફલાશે.
ઉપસંહાર : વીસમી સદ!ના મšયભાગથી ભારતમાં સરરાશ તાપમાનમાં વધારો, ચોમાસાના વરસાદમાં ઘટાડો,
હ!ટવેવ (વÃુ તાપમાન) અને વÃુ વરસાદની ઘટનાઓમાં વધારો, hુfકાળના બનાવોમાં વધારો, દ2રયાની
સપાટ!માં વધારો જોવા મ`યો છે . વÃુમાં ચોમાસાની િસWટમમાં અ*ય ફરફારોની સાથે તી તાવાળા ગંભીર
ચSવાત જોવા મળ! ર•ા છે . માનવીય Fp ૃિ¡ઓએ Fાદિશક હવામાનના આ ફરફારોને Fભાિવત કયા હોવાના
^ ૂરતા વૈÝાિનક ^ુરાવા છે .
એકવીસમી સદ! દરિમયાન માનવીય Fp ૃિતઓને કારણે થાય રહલ કલાયમેટ ચેઈ*જની અસરો ઝડપથી
વધવાની અપેxા છે . ભિવfયમાં કલાયમેટ FોQeશનને ચો સ બનાવવા માટ, ખાસ કર!ને Fાદિશક Wતર
આગાહ!ના સંદભમાં, ^ ૃÓવી Fણાલીની F2Sયાઓના Ýાનને rુધારવા માટ M; ૂહા>મક અ9ભગમો િવકસાવવા
ઉપરાંત િનર!xણ Fણાલીઓ અને કલાયમેટ મોડલોને વધારવાની F2Sયા ચાqુ રાખવી જjર! છે

કલાયમેટ એ'શન બીˆ હરોળમાં y ૂકાશે
કોવીડના કહરમાં બીD બાબતો કોરાણે I ૂકવી પડ તેવી ગંભીર પ2રbWથિત િવ— સમx આવી છે . ;ુરોપઅમે2રકા બાદ હવે ઇઝરાયેલ, રિશયા, ભારત Qવા દશોમાં કોરોનાનો ખેર વધી ર•ો છે . લોકદડાઉનના
સમયગાળાનો ઉપયોગ rુસ જ થવા માટ કરવાનો હતો પણ bWથિત રોજબરોજ ગંભીર બની રહ! છે . વં9ચત
સIુદાય માટ તકલીફો વધી રહ! છે , Dવન બચાવવા ગામડ ગયેલા મ ૂરો રોજગાર માટ ફાંફા માર! ર•ા છે .
મનરગા હઠળ રોજગાર!ની તકો મળે અને ™ુ દરતCું સંવધન થાય તેવા નવીન Fયાસો હાથ ધરવાની જjર છે .
#ીન કવર વધે, જળસંચયના કામો થાય, સWટને9બલીટ! વધે તે માટના નવતર Fયાસો અને રોજગારની તકો –
આ બે બાબતો જોડ!ને આપણે સાચી 2દશામાં આગળ વધી શક!એ તેમ છ!એ. CAMPA હઠળ એક ુ ં થયેq ું ફંડ
વાપરવાCું હોય ક િમનરલ ફાઉ*ડશનCું ભંડોળ હોય ક પછ! પયાવરણીય સમંિત હઠળ પયાવરણીય bWથિત
rુધારવા માટ આિથ¤ક કમીટમે*ટ હોય – બધા સંસાધનોનો વાજબી ર!તે ઉપયોગ થવો આQ જjર! બ*યો છે .
;ુનાઇટડ નેશ*સની દર વષ³ યોNતી કલાયમેટ ચેઈ*જ કો*ફર*સ COP-26 આ વષ³ ન2હ યોNય અને
આગામી વષ³ નવે\બરમાં યોNશે તેવી Nહરાત થઇ ª ૂક! છે .

ૂન માસમાં UNFCCC ના નેN હઠળ June

Momentum for Climate Change આયો{જત થ;ું Qમાં RACE TO ZERO

બ
ં શ
ે નો Fારં ભ કરાયો Q વતમાન

અને ભિવfય માટની F2Sયા છે Q સ˜ય દશોને રાfg!ય કxાએ પોતાના આયોજનો rુ²ઢ કરવામાં મદદ કરશે.
દશો

વતમાન bWથિત દશાવતા COP-26 માટના આયોજનો ઉપરાંત વષ 2025 અને વષ 2030 વEચેના
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વચગાળાના આયોજનો Nહર કરશે. જોક વાટાઘાટો એ

ૂનના મોમે*ટમનો હP ુ ન હતો, કલાયમેટ ચેઈ*જ

વાટાઘાટો ઓeટોબર માસમાં દશોના Fિતિનિધ મંડળ jબj મળ! શકશે >યાર જ થશે.
જોક, આ કોરોના કાળમાં આપણને એક F§ થાય ક - જો િવ— માનવ Dવનની રxા માટ કોિવડ -19
Qવા વૈિ—ક ખતરાથી rુર9xત અથતં ને Wથ9ગત કર! શક છે , તો આપણે કલાયમેટ ચેઇ*જના પ2રણામો નજર
જોઈ ર•ા છ!એ >યાર એનાથી બચવા માટ, તેનો સામનો કરવા માટ ગંભીર પગલા લેવામાં કમ પાછ! પાણી
કર! ર•ા છ!એ? સવાલના જવાબો છે અને આપણે સૌએ એ Nણવા જ પડશે, િવચારવા જ પડશે. દશોએ તેમની
અથMયવWથાને "#ીન ઈકોનોમી" બનાવવા માટ જjર! અબજોનો સ2Sયપણે ખચ કરવો પડશે. Qમ આપણે
કોિવડ -19 પછ! અથતં ને ધબકP ું કરવા િવશાળ સંસાધનો ઉપલÈધ કરાવી ર•ા છ!એ >યાર આપણે એ
િવચારpું રœું ક આQ આપણી પાસે નવી M; ૂહરચનાથઈ આગળ કદમ ઉઠાવવાની અન*ય તક છે . અથતં ના
ર!કવર! પેકજ આિથ¤ક અને કલાયમેટ એeશન - બંને લ યો પર šયાન આપી શક છે . જjર! એ છે ક વÃુ
#ીનહાઉસ ગેસના ઉ>સÆનથી આિથ¤ક p ૃÇÄને આગળ લઇ જવાના શોટ ટમ આયોજનોને બદલે સરકાર કાયકાર!
અને પ2રવહન Fણાલીમાં p ૃÇÄને Fો>સાહન આપતા M; ૂહા>મક રોકાણો સાથે િનણાયક કાયવાહ! કર.
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