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મહ�શ પડંયા 

કોવીડ-૧૯ (કોરોના વાઈરસ) મહામાર!મા ં અ#સેર 

કામ કરનાર આરો&ય કમ'ઓ, પોલીસ કમ'ઓ અને અ*ય 

સલં&ન કમ'ઓ માટ� ૨૨ માચ�, ૨૦૨૦ રિવવારના ંરોજ જનતા 

કરફ0 ુનંા ં 2દવસે થાળ!, વેલણ, શખં અને ઘટંનાદ કર!ને 

દ�શવાસીઓએ અ9ભવાદન ક;ુ<. >યારબાદ ૩ મે, ૨૦૨૦ ના ં

રોજ ભારતીય સેનાની િવિવધ પાખંો Bારા પણ કોરોના 

વો2રયસ�C ુ ં અ9ભવાદન કરા;ુ.ં કોવીડ-૧૯મા ં Dવના જોખમે 

(મયા�2દત સસંાધનોની વEચે) કામ કરતા F>યેક કમ'ઓને 

સલામ ભરવી જ રહ!. સરકારCુ ંઆ કામ સરાહનીય જ છે. 

Hજુરાતના IJુયમ�ંીKીએ તાર!ખ ૨૫ મે ના ંરોજ “�ંુ 

પણ કોરોના વો�રયર” અ9ભયાન ચલાM;ુ.ં NHિૃતનો આ હ�P ુ

હતો. સાર! બાબત છે. પરંP,ુ Q લોકો અસલ કોરોના વો2રયર 

છે તેમને સરકાર� નજરRદાજ કયા�. અમદાવાદ Qવા મોટા  
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શહ�રોમા ં UલાVWટકનો કચરો વીણીને શહ�રોને WવEEછ રાખનાર આ લોકો શહ�રોની Xટપાથ પર રહ� છે. YZુલા 

આકાશ નીચ ે રહ�નારા આ લોકો લોકડાઉન દર\યાન બેકાર થઇ ગયા. લોકડાઉન દરિમયાન, ના તો તેમને 

અનાજનો ^રુવઠો મ`યો ક� ના તો ભોજન. લોકડાઉન દર\યાન �ૂજ સJંયામા ંપસાર થતા રાહદાર!ઓની નજર 

આ લોકો પર પડ� અને તેમને કaક ખાવાની વWP ુઆપતા Nય એવી bWથિત આ વગ�ની હતી. Fધાનમ�ંીKીએ 

Nહ�રાત કર! હતી ક�, રાશન કાડ� વગરના લોકોને પણ મફતમા ંcાય રાશન આપવામા ંઆવશે. પરંP,ુ આ લોકો 

તેનાથી પણ વ9ંચત રહ! ગયા. ૨૭ સUટ�\બર, ૨૦૧૯ના રોજ સ;ંeુત રાfgસઘંમા ં Fધાનમ�ંીKીએ UલાVWટક 

Fhૂષણના ંિનય�ંણ માટ�ની જjરત ભાર Iકૂ�લો અને બીD ઓeટોબર, ૨૦૧૯ના રોજ િસkગલ ;ઝુ UલાVWટક પર 

Fિતબધંની વાત કર�લી. UલાVWટક વેWટ મેનેજમે*ટ jZસ ૨૦૧૬ ના ંઅમલીકરણમા ંજો કોઈ IJુય 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 ઉપરાતં દn િનક *;નૂતમ મહ�નતાoુ ં મળpુ ં જોઈએ. કોરોના 

મહામાર!ના સમયમા ંવપરાયેqુ ંUલાVWટક વીણતા ંઆ લોકોને હાથ ધોવા ક�, Wનાન કરવાની કોઈ rિુવધા આપણી 

સરકારોએ ^રૂ! પાડ! નથી. 

\;નુીસીપલ સોલીડ વેWટ િનયમ અને હવે, સોલીડ વેWટ મેનેજમે*ટ jZસ ૨૦૧૬ના નામે ઓળખાતા 

કાયદાના અમલીકરણCુ ં IJુય કામ ઘર�-ઘર�થી કચરો ઉપાડવાCુ,ં મોટ�ભાગ ે વાZમીક! સમાજના લોકો કર� છે. 

અCભુવ એવો કહ� છે ક�, આ લોકોને Qતે હાઉિસkગ સોસાયટ!/tલેuસ/કો\લેeસ Bારા ઉEચક ર!તે મહ�નતાoુ ં

આપવામા ંઆવે છે. આ લોકોને પણ ઘર�થી કચરો લઇ લીધા પછ! હાથ ધોવા ક� નાહવા માટ�ની કોઈ સગવડો 

આપવામા ંઆવતી નથી. આ લોકોને પણ સરકાર Bારા મ�ૂર તર!ક�ની ગણતર!મા ંલેવાયા નથી.  

UલાVWટકનો કચરો વીણવાવાળા અને ઘર�-ઘર�થી કચરો એકિ�ત કરનાર સાચા અથ�મા ં“કોરોના વો2રયર” 

છે. પરંP,ુ તેમના આરો&યની Nળવણી માટ�, સેિનટ�શન અને તેમના xમતાવધ�ન માટ� સરકાર� કyુ ંજ ક;ુ< નથી. 

સરકારKીએ આ બનેં વગ�ના લોકોની મોજણી કર!ને મ�ૂર તર!ક� નzધીને તેમને રહ�ઠાણની, કામના Wથળે નાહવા-

ધોવાની અને કામ વખતે સેનેટર! ક!ટ આપવી જોઈએ. આ ઉપરાતં, આ લોકોના કામને Fો>સા2હત કરવા માટ� 

સામા{જક rરુxાની તમામ સેવાઓ તેમને મળ! રહ� તે Rગ ેિવચારpુ ંજોઈએ.  
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Hજુરાત Fhૂષણ િનય�ંણ બોડ�, ગાધંીનગર Bારા Nમનગર અને દ�વ|િૂમ Bારકા DZલામા ં 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� પયા�વરણીય લોક-rનુાવણી તા. 28-07-2020 અને 29-

07-2020 રોજ Nહ�ર કરવામા ંઆવી એની Nણ અમને Hજુરાત Fhૂષણ િનય�ંણ બોડ�ની વેબસાઈટ પરથી 

થઇ. 

 
 

� કોરોના કાળમાં લોકોને ભેગા કરવા વાજબી નથી iયારj આ લોકkનુાવણી આયોજન કjવી ર@તે? 

હાલના સજંોગોમા ંકોરોના (કોવીડ-૧૯)ની વૈિ�ક મહામાર!ના જોખમને લઇ સરકારKી Bારા િવિવધ 

Fિતબધંો લાH ુકરવામા ંઆMયા છે. આ bWથિતને જોતા પયા�વરણિમ� Bારા ૨૫ �ૂન,૨૦૨૦ના રોજ પ� 

લખી Nમનગર DZલા કલકેટર, દ�વ|િૂમ Bારકા DZલા કલેકટર અને પયા�વરણીય લોક-rનુાવણી સિમિતના 

આયોજક Hજુરાત Fhૂષણ િનય�ંણ બોડ�, ગાધંીનગરના સ�ય સ9ચવKીને આ પયા�વરણીય લોerનુાવણી મો�ૂફ 

રાખવા �યાન દોરવામા ંઆM;ુ ંહP ુ.ં 
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પયા�વરણિમ� વીસ વષ�થી પયા�વરણીય િનણ�ય F2Sયામા ંલોકોની ભાગીદાર! વધે તે માટ� Fય>નશીલ 

ર�ુ ંછે. અ>યાર rધુીનો અમારો અCભુવ ર�ો છે ક�, Hજુરાતની ક�ટલીક પયા�વરણીય લોક-rનુાવણીમા ં૫૦ થી 

લઈને પાચં હNરથી પણ વધાર� લોકો પોતાની ર�ૂઆત, અ9ભFાય ક� rચૂનો ર�ૂ કરવા માટ� આવતા હોય છે.   

� કોરોના સદંભm સરકાર@ <િતબધંોની અવગણના  

હાલની ઉભી થયેલ વૈિ�ક મહામાર!ને �યાનમા ંરાખી સરકારKી Bારા િવિવધ પગલા લવેામા ંઆMયા છે. 

Qમા ંHજુરાત સરકાર, Hહૃ િવભાગના Nહ�રનામા ંSમાકં: DD/૩૭/૨૦૨૦/િવ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨, તા. 

૩૦/૦૬/૨૦૨૦ ની ગાઈડલાઈનના I ુા નબંર ૮ મા ં દશા�વેલ Fpિૃ¡ ૨ Iજુબ િસનેમા હોલ, D\નેશીયમ, 

Wવીમ¢ગ ^લુ, એ*ટરટ�ઈનમે*ટ પાeસ�, થીએટર, બાસ�, ઓડ!ટોર!યમ, એસે\લી હોલ ક� સીમીલર Wથળો પર સં̂ ણૂ� 

Fિતબધં I£ુો છે તથા I ુા નબંર ૮ ની Fpિૃ¡ ૩ Iજુબ સામા{જક, રમત-ગમતને લગતી, શૈx9ણક, સાWં�ૃિતક, 

ધાિમ¤ક કાય�Sમો અને અ*ય મોટા મેળાવડાઓ વગરે� પર Fિતબધંો છે. ¥યાર� Mયbeતના મરણ Qવા hુ:ખદ 

Fસગંમા ંપણ ફeત ૨૦ Mયbeત જ હાજર રહ! શક� અને લ&ન Qવા Fસગંમા ં૫૦ Mયbeત જ હાજર રહ! શક� તે 

Fમાણનેી ગાઈડ લાઈન છે. ¥યાર� Hજુરાત Fhૂષણ િનય�ંણ બોડ� Bારા Nહ�ર કરવામા ંઆવેલ પયા�વરણ લોક-

rનુાવણીમા ંઉપરોeત Nહ�રનામાનંો ભગં કય� છે. તેથી પયા�વરણ િમ� Bારા IJુયમ�ંીKીને ર�ૂઆત કર!ને તા. 

૨૮ અને ૨૯ �ુલાઈ ૨૦૨૦ ના ંરોજ અCSુમે Nમનગર અને દ�વ|િૂમ Bારકા {જZલાઓમા ંનાયારા એનજ' Fા.લી. 

માટ�ની યોNનાર પયા�વરણીય લોક-rનુાવણી મો�ૂફ રાખવામા ંઆવે તેવી માગંણી કર! છે. આ ર�ૂઆતની નકલ 

આરો&ય િવભાગ અને પોલીસ વાળાને પણ મોકલાઈ છે. 

એક તરફ પયા�વરણીય કાયદાઓCુ ં પાલન કરવામા ં ¦ખ આડા કાન કરાઈ ર�ા છે અને કોરોના 

મહામાર!ને કારણે લોકોની સહભા9ગતા થઇ શક� તેમ નથી >યાર� આ પયા�વરણીય લોerનુાવણીCુ ંઆયોજન અનેક 

F§ો ઉભા કર! ર�ુ ંછે. એક તરફ ભારત ^નુ:FાUય ઉN� xે�ે એિશયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાક� ઉભો કર!ને ઇકો-

©�*ડલી પગલા લઈ ર�ુ ં છે, કલાયમેટ એeશનમા ં નેતાગીર! લઈ ર�ુ ં છે અને બીD તરફ Wથાિનક Wતર� 

પયા�વરણના કાયદાઓCુ ંપાલન કરવામા ં£ાકં ªકૂ થઇ રહ! છે.  

 

 

 

 

 

  

પયા�વરણ િમ� ડ@ઝીટલ rપમા ંવાચંીને <િતભાવ આપો 
પયા�વરણ િમ� સામાિયક કોરોના કાળમા ંઆપ rધુી ડ!ઝીટલ Wવjપે પહzચી ર�ુ ંછે. િF*ટ Wવjપે મળવાની શકયતા 

પ2રbWથિતના rધુરવા પર રહ�લી છે.  

•  આપ ઈ-મેઈલ Bારા પયા�વરણિમ� મેગેઝીન મેળવવા માગંતા હોય તો paryavaranmitra502@gmail.com પર 

સદં�શો મોકલો. 

• આપ પયા�વરણ િમ�ની વેબસાઈટ https://paryavaranmitra.org.in/magazine/ પર �ૂના તેમજ નવીનતમ Rકો 

વાચંી શકો છો.  

• પયા�વરણ િમ� સામાિયક માટ� Wવૈ«Eછક યોગદાન મોકલાવી શકો છો.  

   Wવૈ«Eછક યોગદાન માટ� ચેક/ડ!.ડ!. “Paryavaranmitra General Fund” ના નામથી મોકલી શકાય   
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� 5 *ૂન, પયા�વરણ �દન: ભારત સરકારj tહjર કરjલ નગર વન યોજના માટj "થાિનક સહભાMગતા 

અિનવાય�  

િવ� પયા�વરણ 2દવસ િનિમ¡,ે સરકાર� આગામી પાચં વષ�મા ંસમ# દ�શમા ં200 શહ�ર! વન િવકસાવવા

માટ� નગર વન યોજનાનીNહ�રાત કર! છે.Qમા ંલોકભાગીદાર! અને જગંલ ખાતા, \;િુનિસપલ સગંઠનો, NGO, 

કોપ�ર�uસ અને Wથાિનક લોકો વEચ ેસહકાર પર િવશેષ �યાન ક�V*²ત કરવામા ંઆM;ુ ંછે. આ 

વષ³ 5 �ૂનના રોજ િવ� પયા�વરણ 2દવસ (World Environment Day)ની ઉજવણી Rગ ે

સ;ંeુત રાfgસઘંના પયા�વરણ કાય�Sમ (United Nations Environment 

Program) Bારા Nહ�ર કરવામા ંઆવેલી થીમ ‘½વ િવિવધતા’ ના અCસુધંાનમા ં આ Nહ�રાત કરાઈ છે. 

^ણૂ(ેમહારાfg) શહ�રમા ં ઉ|ુ ં કરાયેલ “વરQ અબ�ન ફોર�Wટ”ને આ નગર વન યોજના માટ� રોલ મોડ�લ તર!ક� 

Iકૂવામા ંઆM;ુ ં છે. આ યોજના માટ�ના નાણા ંCAMPA (ક\પે*સટર! એફોર�Wટ�શન ફંડ એeટ, 2016) ના ભડંોળ 

Bારા ªકૂવવામા ં આવશે. ભારતમા ંઓછ! જમીન અને વÃ ુવWતી તેમજ પyધુનની ગીચતા હોવા છતા ંતે 

hુિનયાની �ુલ ½વ િવિવધતાનો RદાQ 8 ટકા 2હWસો ધરાવે છે. ½વ િવિવધતાની ²Vfટએ દ�શ Yબૂ 

જ સIÄૃ છે અને સJંયાબધં FNિતના Fાણીઓ અને વનWપિતઓ ભારતમા ં મળ! આવે છે. �ુળ ૩૫ ½વ 

િવિવધતા હોટ Wપોટમાથંી ૪ તો ભારતમાજં છે. ¥યા ંક�ટલીક qUુતFાય:FNિતઓ પણ વસવાટ કર! રહ! છે. ½વ 

િવિવધતા સરંxણને પરંપરાગત ર!તે મા� Rત2રયાળ જગંલ િવWતાર rધુી જ સીિમત માનવામા ંઆવતી હતી. 

પરંP ુ વધતા શહ�ર!કરણની સાથે સાથે શહ�ર! િવWતારોમા ં પણ ½વ િવિવધતા સલામત કરવાની અને તેને 

બચાવવાની જjર!યાત ઉભી થઇ. પયા�વરણ, વન અને આબોહવા પ2રવત�ન મ�ંાલય Bારા ૨૦૦ કોપ�ર�શન અને 

શહ�રોમા ંનગર વનCુ ંિનમા�ણ કરવા માટ� ફર!થી યોજના શÅુ કરવામા ંઆવી છે. કારણ ક�, આ બધાજ શહ�રોમા ં

બગીચા છે પરંP,ુ વન Fદ�શો નથી. નગર વનની મદદથી શહ�રોમા ંyÄુ વા;નુા સÆન અને pÇૃÄની xમતામા ં

વધારો થશે. આ Yબુ જ સારા હ�Pથુી કરાયેલ Nહ�રાત rુદંર ર!તે અમલી બને તે જjર! છે તેથી જ આપણ ેસૌ 

આ પહ�લ પર Wથાિનક Wતર� �યાન રાખીએ તે જjર! બને છે.  

� આપણા વડા<ધાનની િવu પયા�વરણ �દનની આ vવીટ સૌ િન"બતધારકોને શહjર@ વનો માટj ઉiસાહ 

<ેરj તેવી આશા રાખીએ.  

"િવu પયા�વરણ �દવસ પર આપણે આપણી ધરતીની સy{ૃ |વ િવિવધતાને સરંM}ત કરવાના આપણા

 સકં~પને ફર@ યાદ કરવો જોઈએ.આવો આપણે બધા સાy�ૂહક rપે શ� એવા ન�ર <યiનો કર@ 

��ૃવી પર આપણી સાથે ઉiપ� થઇ રહjલી વન"પિતઓ અને �વોની kરુ}ા kિુનિ�ત કર@એ. અથાક 

<યાસો વડj આપણે આ ધરતીને આવનાર પેઢ@ઓ માટj ઉ�મ "થાન બનાવી શક@એ છે." 
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આ યોજનાની Nહ�રાત થતા અમદાવાદ \;િુનિસપલ કોપ�ર�શન Bારા ગયા વષ³ હાથ ધરાયેલ #ીન 

િમશન Rતગ�ત એક િમ9લયન રોપા વાવવાનો લxયાકં રખાયો હતો એ વાત યાદ આવી ગઈ. વરસાદની 

મૌસમમા ંરોપાિવતરણ કાય�Sમ ઉ>સાહથી આયો{જત કરાય છે પણ ક�ટલા રોપા ઉછયા� એની િવગત િવષે કોઈ 

દરકાર લવેાતી નથી. અમદાવાદમા ં આ વષ³ pxૃારોપણ કાય�Sમ શÅુ કરતા પહ�લા ગયા વષ�ના દસ લાખ 

રોપાઓની bWથિત Rગ ેમા2હતી આપવામા ંઆવે તે Yબૂ જjર! છે. અ>યાર� અમદાવાદમા ંહ2રયાળ! જમીન ક�ટલી 

છે એ Rગનેી મા2હતી AMC ની વેબસાઈટ પર ઉપલÈધ છે, Qની િવગતો નીચ ેIજુબ 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 �યાને રાખીને આગામી ચોમાસામા ંથનારા pxૃારોપણ કાય�Sમમા ંWથાિનક જમીનની Hણુવ¡ા 

સાથે મેળ પામે તેવા Wથાિનક દ�શી �ુળના રોપાઓ િવત2રત થાય અને તેનો ઉછેર યો&ય ર!તે થાય તે બાબત 

“નગર વન” યોજના Qવી નવી પહ�લ માટ� જjર! બની રહ�શે.   

� 8 June: World Oceans Day 

આપણી ^Óૃવીનો મોટો ભાગ સI²ુોએ રોક�લો છે,સI²ુ આપણને અIતૃ અને ઝેર બનેં આપે છે, 

ઐતહાિસક કાળથી સI²ુ આ |િૂમકા ભજવી ર�ો છે. િવ�ની અડધી વWતી દ2રયા2કનાર� વસે છે, �ણ અબજથી 

વÃ ુલોકો તેમના આDિવકા માટ� દ2રયાઇ અને દ2રયાકાઠંાની ½વિવિવધતા પર િનભ�ર છે. દ2રયામાથંી અIZૂય 

ઔષિધઓ મળે છે. મહાસાગરો િવ�ના સૌથી મોટા Fોટ!ન Öોત તર!ક� સેવા આપે છે, 3 અબજથી વÃ ુલોકો 

Fોટ!નના IJુય Öોત તર!ક� મહાસાગરો પર આધાર રાખે છે.સાગરના પેટાળમાથંી નીકળતા ઓઈલ અને અ*ય 

ખનીજો આપણા માટ� ઉપયોગી છે. આપણા સI²ુો આપણને ઓbeસજન ^રૂો પાડ� છે, તે આપણા #હના ફ�ફસા ંછે, 

મહાસાગરો માનવો Bારા ઉ>પા2દત લગભગ 30% કાબ�ન ડાયોeસાઇડ #હણ કર� છે, &લોબલ વોિમ×ગના Fભાવોને 

ઓછા કર� છે. 
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“ઓMચ�� ુ ંકોઈ મને ર"તે મળે ને 

કદ@ ધીરjથી �છેૂ કj કjમ છે? 

આપણે તો કહ@એ કj દ�રયા શી મોજમા ં

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 સI²ુમા ંપડકારો વધતા Nય છે, તેમ નવા ઉક�લોની જj2રયાત પડ� છે. અ>યાર rધુી 

UલાVWટકના જોખમોથી �Wત સI²ુને માટ� એક નવા Fકારના કચરાનો F§ આવી ર�ો છે. અ>યાર� ¥યાર� આપણ ે

Nહ�ર આરો&યના જોખમો િવશે િવચાર!એ છ!એ, >યાર� આપણે સI²ુ િવશે િવચાર! ર�ા નથી, વપરાયેલા માWક 

અને &લોMસનો કચરો સI²ુકાઠંાઓને પણ પર�શાન કરશે જ.માનવNતને એના F§ોના સમાધાન �ુદરત જ 

આપી શક� છે, સI²ુCુ ંઆરો&ય આપણા WવાWÓય સાથે ગાઢ ર!તે જોડાયેqુ ંછે. સI²ુના પેટાળમા ંરહ�લા સસંાધનો 

રોગોના ઉપચારમા ં અગ>યની |િૂમકા ભજવે છે. િવ� મહાસાગર 2દવસ આપણને સૌને રો{જkદા Dવનમા ં

મહાસાગરોની IJુય |િૂમકાની યાદ અપાવવા ઉજવાય છે. |તૂ^વૂ� પયા�વરણ Fધાન ડૉ. હષ�વધ�ન Bારા Mયeત 

થયેલ પbંeતઓ યાદ રાખીએ, 

आज तट� पर �दषूण आग-सा भभक रहा, आज समय है इंसान को मया�दा 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 સ;ંeુત રાfg Bારા રણીકરણ અને hુfકાળ 2દવસની ઉજવણી લોકોમા ંજમીનની બગડતી 

જતી bWથિત Rગ ેNHિૃત લાવવા માટ� કરવામા ંઆવે છે.બ ેઅબજ હ�કટરથી વÃ ુફળÛપુ જમીન આQ બગડ! રહ! 

છે, 70 ટકાથી વÃ ુ�ુદરતી ઇકોિસWટ\સમા ંપ2રવત�ન આM;ુ ંછે અને વષ� 2050 rધુીમા ંઆ ¦કડો 90 ટકા rધુી 

પહzચી શક� છે. આપણને વષ� 2030 rધુીમા ંખાÜ ઉ>પાદન માટ� વધારાની 300 િમ9લયન હ�eટર જમીનની જjર 

પડશે. �ૃિષ, વનીકરણ અને અ*ય જમીન વપરાશમાથંી થતા #ીનહાઉસ ગસે ઉ>સÆનને �યાનમા ં રાખીને 

કલાયમેટ ચઇે*જના F§ે લડ! રહ�લા િવ� માટ� જમીન એક અગ>યCુ ંસસંાધન છે. United Nations Convention 

to Combat Desertification સાથે સકંળાયેલા 80 દ�શોએ વષ� 2030 rધુીમા ં 400 િમ9લયન હ�eટર Qટલી 

Cકુસાન#Wત જમીનને ફર!થી Wથાિપત કરવાCુ ંવચન આU;ુ ંછે. 

 

 

 

માનવDવનની Iળૂ|તૂ જjર!આતો (રોટ!-કપડા) જમીનમાથંી FાUત થાય છે તે સદંભ�મા ં આ વષ³ 

Food. Feed. Fibre.(Sustainable production and consumption) ટ�ગલાઇન સાથે આ 2દવસની ઉજવણી 

કરાઈ. ખોરાકનો બગાડ અટકાવવા અને જમીન પર ખોરાકના ઉ>પાદન માટ� વધી રહ�લા દબાણ Rગે NHિૃત 

લાવવા માટ� આ વષ³ ભાર Iકુાયો. ભારત Qવા દ�શ માટ� આ I ુો Yબૂ અગ>યનો છે કારણક� ખતેીની જમીનો 

બીN હ�Pઓુ માટ� અપાઈ રહ! છે, ખતેીFધાન દ�શ ભારતમા ંખતેી છોડ!ને શહ�રો તરફની દોડ વધી છે, કોવીડની 

કટોકટ!ને કારણ ેગામમા ંઆવેલા મ�ૂરો માટ� રોજગારની વÃ ુતકો ઉભી કરવા માટ� જમીન એ જ જણસ છે. 
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પયા�વરણિમ� હમંેશાથી પયા�વરણ રxામા ંઅને પયા�વરણ x�ેે પહ�લ કરવામા ં ;વુાનોને અ#Wથાન 

આપPુ ં ર�ુ ં છે. #ીન ક�ટા9લWટ કાય�Sમ એCુ ંએક Dવતં ઉદાહરણ છે. ;વુાઓને સxમ કરવા, તેમને યો&ય 

²Vfટકોણ સાથે સવંેદનશીલ બનાવવા અને તેમને ભિવfયમા ંઉપયોગી Fેeટ!કલ બાબતો શીખવાની તક આપવી 

– પયા�વરણ x�ેે ;વુા નેતાગીર! ઉભી કર!ને સxમતાથી પયા�વરણ રxાના Fયાસો થાય એ માટ� પયા�વરણ 

િમ� ટ!મ સ2Sય છે.  

�ૂન મ2હનો એટલે પયા�વરણ 2દનનો મ2હનો – 5th �ૂન એટલ ે પયા�વરણ 2દન, Q hુિનયાભરમા ં

પયા�વરણીય I ુાઓ Rગ ે NHિૃત ફ�લાવવા માટ� ઉજવાય છે એટલે જ આ વષ³ પયા�વરણ Rગ ે NHતૃતા 

ફ�લાવવા માટ� પયા�વરણ િમ�ના #ીન ક�ટા9લWટ સ�યો Bારા આ �ૂન મ2હનાને “#ીન મ*થ” તર!ક� ઉજવવામા ં

આMયો. Q Rતગ�ત કરાયેલ IJુય Fpિૃતઓ જોઈએ તો, 

 

� પયા�વરણીય �ેણી (Environmental series) 

પયા�વરણીય માસમા ંશÅુ કરાયેલ Environmental series (પયા�વરણીય Kેણી) નો IJુય હ�P ુસામા*ય 

લોકો rધુી પયા�વરણની સાચી મા2હતી પહzચાડવાનો હતો. આ Kેણીમા ં પયા�વરણના િવિવધ પાસાઓ Rગ ે

િવશેષÝ જોડ� ઓનલાઇન Uલેટફોમ� પર વાતચીત  કર!ને એ મા2હતી લોકો rધુી પહzચાડવામા ંઆવી. #ીન 

ક�ટા9લWટ ઈ*Wટા#ામ(green_catalyst.pm) પર સ2Sય રહ!ને પયા�વરણીય મા2હતી લોકો rધુી પહzચાડ� છે.  

• �ૂન મ2હનાના Fથમ 2દવસે #ીન ક�ટા9લWટના ં Fેિસડ�*ટ િનશા પરવીન Bારા #ીન ક�ટા9લWટના ં કામ 

િવશેની મા2હતી આપવામા ંઆવી અને આખા મ2હના દરિમયાન થનાર! Fpિૃતઓ Rગ ેમા2હતી અપાઈ. 

• �ીD �ૂને પયા�વરણીય Kેણીના ં �ીN 2દવસે 2રસચ� Wકોલર અCરુાગ ભાßુએ પxીઓ પર કલાઇમેટ 

ચે*જની yુ ંઅસર થઈ રહ! છે તે I ેુ મા2હતી આપી, Qમા ંતેમણ ેપયા�વરણમા ંપખંીCુ ંyુ ંમહ>વ છે તે 

જણાM;ુ.ં ½વિવિવધતાCુ ંમહ>વ અને દર�ક FNિતCુ ંપયા�વરણીય ચSમા ંyુ ંમહ>વ છે તેની ચચા� કરાઈ. 

• ચોથી �ૂને #ીન  ક�ટા9લWટ ની સ�ય િFયકંા ગNબએે ½વિવિવધતા અને માનવના સહઅbWત>વ Rગ ે

વાત કર!, માનવ અ*ય DવોCુ ંશોષણ પોતાના ફાયદા માટ� કર! ર�ો છે તે Rગ ેતેમણે દશ�કોને રસFદ 

મા2હતી આપી. 

• નવમી �ૂને “#ીન મ*થ” ના આયોજનની સહયોગી સWંથા રાહ ફાઉ*ડ�શનના ં FIખુ Kી દ�વાગંભાઈ 

પરમાર Bારા કોિવડ-૧૯ પછ! Wવૈ«Eછક સWંથાઓની |િૂમકા ક�વી હશે, “*; ુનોમ�લ” મા ંWવૈ«Eછક  
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સWંથાઓCુ ંકાય� ક�p ુ ંહશે, તેમને મળેલી તકો અને તેમની સામે ક�વા પડકારો આવશે હશે તે િવશે ચચા� 

કર!. િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ િશવાની લઉેઆએ સભંાળ! હતી. દ�વાગંભાઈ 

સીનીયર #ીન ક�ટા9લWટ સ�ય છે તે અમારા સૌ માટ� ગવ�ની વાત છે. 

• બારમી �ૂને  પયા�વરણ િમ� સWંથાના કૉ-ઓડàનેટર Kી મહ�શભાઈ પરમાર જોડ� " From roads to the 

courts”  એટલ ે ક� ગર!બો-વ9ંચતો કઈ ર!તે એમની આ�ુબા�ુ થતી પયા�વરણ Rગનેી ગેરર!િત માટ� 

સરકાર! કચેર!ઓમા ં ર�ૂઆત કર! શક�, કોટ�  મા ંજઈ શક� તે િવશે મા2હતી આપવામા ંઆવી. િનfણાત 

સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ કબીર પચંાલે સભંાળ! હતી. 

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

Qવા અનોખા કામCુ ં Mયાપાર! સાહસ શÅુ ક;ુ< છે તેમની જોડ� રસFદ ચચા� કરવામા ં આવી. તેઓ 

મ2ંદરમાથંી નીકળતા કચરાને યો&ય ર!તે Fોસેસ કર!ને તેમાથંી રંગ , ખાતર , અગરબ¡ી Qવી વWPઓુ 

બનાવે છે. ધાિમ¤ક મા*યતાઓથી નદ!-નાળાને hૂિષત કરતા કચરાCુ ંયો&ય MયવWથાપન કર!ને ઉપયોગી 

વWPઓુ બનાવવાની આ પહ�લ કોલજે FોQeટને Mયાપાર! સાહસ બનાવવાCુ ંએક ઉ¡મ ઉદાહરણ છે. 

િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ િવhુષી શાહ� સભંાળ! હતી. 

• ૨૦ �ૂનના ં રોજ એક અ*ય ઉÜોગ સાહિસક એવા “WS�પોિનકસ”ના ં Fેિસડ�*ટ Kી આ2દ>ય રાજ સાથે 

THINK IT BEFORE YOU TRASH IT િવષય પર ઓનલાઈન વાતચીત થઇ Qમા ંઇ-વેWટનો ઉપયોગ 

કર! તેમાથંી r ુદંર વWPઓુ ક�વી ર!તે બનાવી શકાય તે િવશે વાત કરવામા ંઆવી. ;વુા ઉÜોગ સાહિસકો 

પયા�વરણને સાચવીને નવા Mયાપાર! સાહસો શÅુ કર! ર�ા છે Qની Fેરણાદાયક વાતો સહભાગીઓ rધુી 

પહોચાડવાના હ�P ુસાથે આ આયોજન થ;ુ ંહP ુ.ં 

• ૨૪ �ૂનના ંરોજ ઇ-કોલાઈ વેWટ મેનેજમે*ટના ં2ડર�eટર Kી Fકાશભાઈ વાઘેલા Bારા બાયોમે2ડકલ વેWટ Cુ ં

મેનેજમે*ટ કઈ ર!તે કરpુ ંતે િવશે મા2હતી આપવામા ંઆવી. ખાસ કર!ને કોરોના કાળમા ંઆ બાબત Rગ ે

સામા*ય નાગ2રકો ક�વી ર!તે િસWટમને મદદjપ થઇ શક� તે Rગે ચચા� થઇ. િનfણાત સાથે સવંાદની 

જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ િFયાશંી Nનીએ સભંાળ! હતી 

•  ૨૭ �ૂનના રોજ “Veganism – the unseen future” પર વાત કરવામા ંઆવી. શાકાહાર!, વેગાનીઝમ 

અને વેગન-િવગન વEચનેા તફાવત Rગે અને આ ભોજન પ�ધિતના ફાયદા Rગ ેવેગન આઉટર!ચના ં

મેનેજર  Kી જયદ!પિસkહ ઝાલાએ િવWPતૃ મા2હતી આપી. તેમણે આપણે વેગન તરફ ક�મ જpુ ંજોઈએ તે 

સમNM;ુ.ં િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ Jયાિત પટ�લે સભંાળ! હતી. 
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� ચાલો શીખીએ (DIY series) 

• �ૂન મ2હનાના બીN 2દવસે એક Do It Yourself કાય�શાળાCુ ં આયોજન કરવામા ં આM;ુ.ં Qમા ં

#ીન  ક�ટા9લWટની સ�ય તથા ઇવે*ટ મેનેજર  િશવાની લેઉવાએ આપણા ઘર� આવતા વત�માનપ� - 

છાપામાથંી પેપર બગે બનાવતા ં શીખવાડéુ.ં UલાVWટક બેગની જ&યાએ ઘર� બનાવેલી પેપર બેગ 

બનાવીને વપરાશમા ંલવેાC ુ ંFોિમસ સêભાગીઓએ ક;ુ<. 

• છëી �ૂનના રોજ દશ�કોને એક કાય� આપવામા ંઆM;ુ ંQમા ંતેમને પયા�વરણ પર એક ડોìમુે*ટર! 2ફZમ 

જોવાCુ ંકહ�વા;ુ.ં  

• આ Kેણીના ંસાતમા ં2દવસે કચરાCુ ંMયવWથાપન અને તેમાથંી ખાતર બનાવવાની ઓનલાઈન કાય�શાળા 

યોજવામા ંઆવી હતી. Q The Tree walks ના Kી  લોક�*² બાલાસ2રયાએ કચરાના વગ'કરણના મહ>વ 

અને હોમ ક\પોWટ  Bારા લવેામા ંઆવી હતી. 

• દસમી �ૂને એક DIY કાય�શાળાCુ ંઆયોજન કરવામા ંઆM;ુ.ં Qમા ં#ીન ક�ટા9લWટ ની Fેિસડ�*ટ િનશા 

પરવીને ઘર� હí9ગkગ Uલા*ટ કઈ ર!તે બનાવવો તે શીખવાડéુ.ં આપણા ઘરોમા ંવનWપિત ઉગાડવા માટ� 

YZુલી જ&યા ન હોય >યા ંઆપણે આ ર!તે ઘરમા ંહ2રયાળ! લાવી શક!એ. 

• અ9ગયારમી �ૂને ઓનલાઈન સહભાગીઓને ફર! એક કાય� (Surprise Dare) આપવામા ંઆM;ુ.ં Qમા ં

તેમને અખબારોમાથંી પયા�વરણ Rગનેા અહ�વાલ શોધીને તેનો અ�યાસ કરવાનો હતો. સમાચાર 

મા�યમો પયા�વરણીય બાબતોને ક�p ુ ંઅને ક�વી ર!તે Wથાન આપે છે તેની Nણકાર! મેળવીને વત�માન 

પયા�વરણીય સમWયાઓથી સહભાગીઓ મા2હતગાર થાય તે હ�Pથુી આ F2Sયા થઇ.  

� વેMબનાર સીર@ઝ “સવંાદ (Talk to Talk)” 

બદલાયેલ bWથિતમા ંપયા�વરણિમ�ના #ીન ક�ટા9લWટ સાથીઓએ ઓનલાઈન મા�યમો થક! એક નવી 

શjઆત કર!, સવંાદ (Talk to Talk) બનેર હ�ઠળ પયા�વરણીય I ુાઓ Rગ ેિનયિમત સવંાદ થઇ ર�ો છે. મે 

મ2હનાથી શÅુ થયલ આ પહ�લમા ં રાહ ફાઉ*ડ�શન અને આDવન િશxણ િવભાગ, Hજુરાત િવÜાપીઠ પણ 

સહયોગ કર! ર�ા છે. અઠવા2ડયામા ંએક વાર યોજવાના આયોજન સાથે શÅુ કરાયેલ આ સીર!ઝ પયા�વરણીય 

2દવસો િનિમતે પણ આયો{જત કરાઈ રહ! છે. �ૂન માસમા ંસવંાદ હ�ઠળ વે9બનાર આયો{જત કરાયા.  

• ૫ �ૂન - િવ� પયા�વરણ 2દવસે પયા�વરણ િમ�ના ં 2ડર�eટર Kી મહ�શભાઈ પડંયા તથા Hજુરાત 

િવÜાપીઠના ં�ુલપિત Kી ડૉ. અનાિમકભાઈ શાહ વEચે વાતા�લાપCુ ંઆયોજન કરવામા ંઆM;ુ ંહP ુ.ં Qમા ં

પયા�વરણીય !યવ"થાપન  <�ૃિત તથા વત�માન પ�ર�"થિત (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 

NATURE & CURRENT SITUATION )િવશે વાત કરવામા ંઆવી. Qમા ં½વિવિવધતાના મહ>વ,  
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વત�માન bWથિતમા ંપયા�વરણીય MયવWથાપનCુ ંમહ>વ અને તેના ¦તર સબંધંો Rગે રસFદ મા2હતી 

અપાઈ હતી. વે9બનાર દરિમયાન સêભાગીઓએ ઉ>સાહભેર ચચા�મા ંભાગ લીધો હતો.  

• આઠમી �ૂનના રોજ િવ� સI²ુ 2દવસના ં રોજ Hજુરાત મેર!ટાઈમ બોડ�ના Kી અPલુભાઈ શમા� સાથે 

સy�ુ: આપણી �વનરjખા (OCEANS : OUR LIFELINE)િવષય પર વાત કરવામા ંઆવી.  Qમા ંતેમણ ે

માનવ અbWત>વ માટ� સI²ુની જj2રયાત સમNવી તથા તેની Nળવણી કરવાની વાત કર!. િનfણાત 

સાથે સવંાદની જવાબદાર! િનસગ� પચંાલે સભંાળ! હતી. આ કાય�Sમની િવગતો વZડ� ઓશન ડ� ની 

વેબસાઈટ પર કાય�Sમની યાદ!મા ંપણ Fિસ�ધ થઇ હતી. 

• તાર!ખ ચૌદમી �ૂનના રોજ LONG-TERM SOLUTIONS FOR PROTECTING WILDLIFE િવષય પર 

ડૉ. અિનષ Rધે2રયા ક� Qઓ વ*યDવ ના ંસરંxણ માટ� કામ કર� છે તેમની જોડ�  મા2હતી^ણૂ� વાતચીત 

થઇ. વ*યDવ સરંxણ માટ� અગ>યની બાબતો ઉપરાતં કાયદાક!ય જોગવાઈઓ Rગે વાત કરવામા ં

આવી. Qમા ં તેમણે અ>યાર rધુી કર�લા કામ િવશે જણાM;ુ ંતથા ભારત ના ં િવિવધ પયા�વરણ x�ે ક� 

¥યા ં વ*યDવ Cુ ં સરંxણ થાય છે તેના િવશે વાત કર!. િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન 

ક�ટા9લWટ WPિુત બનેજ'એ  સભંાળ! હતી. 

• ૧૭ �ૂન ના ં રોજ િવ� રણીકરણ 2દવસે Kી ડૉ. Iકુ�શભાઈ લ�ુમ જોડ� રણીકરણની સામા જક તથા 

આિથ¡ક અસર (SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF DESERTIFICATION) િવશે વાત કરવામા ંઆવી. 

િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ લ«Èધ કાગદ!એ સભંાળ! હતી. આ કાય�Sમની િવગતો 

World Desertification and Drought Day ની વેબસાઈટ પર કાય�Sમની યાદ!મા ંપણ Fિસ�ધ થઇ હતી. 

• ૨૧ �ૂન ના ં 2દવસે બાળકો ને મદદ કરતા ં એનDઓ Help for Children in Need foundation ના 

િનયામક Kી સી. Q. ¥યૉÆ  સાથે WASTE WORRIERS NEED SPECIAL ATTENTION IN 

CURRENT TIME િવષય Rગે સવંાદ થયો. કચરો ઉપાડતા લોકોCુ ં�યાન રાખવા માટ� yુ ંકરpુ ંજોઈએ 

તે િવશે વાત કરવામા ંઆવી. િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ ²Vfટ ઓઝાએ સભંાળ! 

હતી. 

• >યારબાદ ૨૮ �ૂન ના ંરોજ એકતા પ2રષદના રાfg!ય ક*વીનર Kી રમેશચ²ં શમા� જોડ� ¢ા£ય ભારતના 

વત�માન <¤ો અને ભિવ¥યની શ�તાઓ (RURAL INDIA : CRISIS OF TODAY & DIRECTIONS 

FOR TOMORROW)િવશે વાત કરવામા ંઆવી.  િનfણાત સાથે સવંાદની જવાબદાર! #ીન ક�ટા9લWટ 

bWમત લાડ� સભંાળ! હતી. નાગ2રક સગંઠન સાથે વષ�થી જોડાયેલા રમેશ શમા� #ા\ય ભારતનો ધબકાર 

rપેુર� Nણે છે, વેબીનારના સહભાગીઓ તેમની સાથેની વાતચીતથી Yબૂ ઉપયોગી મા2હતી મેળવી 

શ£ા. 
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�  પયા�વરણીય �ફ~મો   

�ૂન માસ દરિમયાન ; ુટðબૂ પર The Green Catalyst Paryavaran Mitra ચનેલ પર #ીન ક�ટા9લWટ 

સ�યોએ બનાવેલી 2ફZમો Bારા પણ પયા�વરણીય મા2હતીનો Fસાર કરાયો. 

૫ મી �ૂનના ં 2દવસે ;-ુટ;બૂ પર એક શોટ� 2ફZમ Environmental Crisis from Animal and Human 

Perspective બનાવીને Iકૂવામા ં આવી હતી. Qનો િવષય માનવીએ કર�લા કાય�થી, માનવીની િવિવધ 

Fpિૃતઓથી અ*ય અબોલ સDવો - પyપુxી તથા DવજPંનુે થઈ રહ�લી તકલીફ દશા�વવાનો હતો. માનવને 

તેની Wવાથ' Fpિૃતઓ Rગે |લૂનો અહ�સાસ કરાવવાનો અને અબોલ સDવો (પy ુ પxી અને DવજPં)ુ ને 

^રૂતો *યાય મળે તે વાત આ 2ફZમ Bારા કહ�વામા ંઆવી. 

આ શોટ� 2ફZમની વાતા� #ીન ક�ટા9લWટના ંસ�યો સUતમ પડંñા , WPિુત બનેજ' તથા િવhુષી શાહ Bારા 

લખવામા ંઆવી હતી. ¥યાર� 2ફZમમા ંઅબોલ સDવો માટ� અવાજ #ીન ક�ટા9લWટના ંજ સ�યો મહ�શ િસkહ, દ�વાગં 

પરમાર, Åુચા િ�વેદ! તથા િશવાની લેઉવાએ આUયો હતો. તhુપરાતં 2ફZમમા ંએVeટòગ #ીન ક�ટા9લWટના ંસ�યો 

િFયકંા ગNબ,ે િનશા પરવીન, લ«Èધ કાગદ!, હ�મલ પરમાર તથા Fિતક પટ�લ Bારા કરવામા ં આવી હતી. 

2ફZમCુ ં િનદóશન #ીન ક�ટા9લWટની સ�ય ²Vfટ ઓઝાએ ક;ુ< હP ુ.ં ¥યાર� 2ફZમCુ ં િવ2ડયો એડ!2ટkગ રાજ તર�2ટયા 

Bારા કરવામા ંઆM;ુ ંહP ુ.ં 

 આ ઉપરાતં People living with nature series ના ંબ ેએિપસોડમા ં�ુદરત સાથે નજદ!ક!થી Dવતા લોકો 

સાથેની Fેરણાદાયક Iલુાકાત આવર! લવેામા ંઆવી હતી.  

� ¢ીન ઓMલ�£પયાડ  

િવ� પયા�વરણ 2દને પયા�વરણ eવીઝ આયો{જત કર! Qમા ંલગભગ ૧૦૦ લોકો એ ભાગ લીધો હતો. 

Qમાથી ૮૩ લોકો એ ૫૦% કરતા ંવÃ ુWકોર કરતા ંતેમને ઈ-સ2ટô2ફક�ટ #ીન ક�ટા9લWટ તરફથી આપવામા ંઆM;ુ ં

હP ુ.ં આ beવઝમા ં પયા�વરણને લગતા પાયાના સવાલ ^છૂવામા ં આMયા હતા તથા લોકો જોડ� થી તેમના 

મતંMયો-િવચારો ^છૂવામા ંઆMયા હતા. Qમા ંમોટાભાગના ંલોકો એ ક�ુ ંક� આપણી િશxણ પÄિતમા ંપયા�વરણ 

RગCે ુ ંÝાન બાળકોને નાનપણથી જ સાર! ર!તે આપpુ ંજોઈએ , IJુય િવષય જ પયા�વરણ રાખવો જોઈએ Qથી 

તેઓ પયા�વરણ Cુ ંમહ>વ સમQ. 

(અહjવાલ લેખન: ¢ીન કjટાMલ"ટ સDય િમ�ો, િવશેષ આભાર : ફા~§નુી જોશી, �¨¥ટ ઓઝા) 
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ડૉ.િવિપન મકવાણા 

� <"તાવના  

આજકાલ હવાCુ ંFhૂષણ એ વૈિ�ક કxાએ 9ચkતા અને ચચા�નો I ુો બ*;ુ ંછે. હવાCુ ંFhૂષણ I>ૃ;Cુ ુ ંએક 

મોßંુ કારણ બની ર�ુ ં છે. છતા ં વૈિ�ક Wતર� તેના પર કોઈ ગભંીરતાથી િવચારP ુ ં નથી. હવાCુ ં Fhૂષણ બ ે

બા�ુએથી માણસને ભ¢સમા ંલઈ ર�ુ ં છે. એક તરફ લાJખો લોકો Dવ Hમુાવે છે તો બીD તરફ તેને કારણે 

માનવીCુ ંસર�રાશ આ;fુય ઘટ! ર�ુ ંછે. વÃનુે વÃ ુલોકો ઝેર! હવા �ાસમા ંલેવાને કારણે I>ૃ; ુપામી ર�ા ંછે. 

હવાCુ ં Fhૂષણ િવ�મા ં દર વષ³ 70 લાખ લોકોનો ભોગ લે છે(WHO). મેલે2રયા, એચ.આઈ.વી., ;Äુ અને 

õöુપાન કરતા ંપણ હવાCુ ંFhૂષણ મોßંુ મારક બની ર�ુ ંછે. દર�ક દ�શમા ંથતા I>ૃ;Cુ ુ ંિવ÷લષેણ કરતા ં“હવાCુ ં

Fhૂષણ” મોટો “યમરાજ” સા9બત થયેલ છે. 

 વા; ુ Fhૂષણને કારણે મા� શાર!2રક જ નહ¢, માનિસક 9બમાર!ઓ પણ વધી રહ! હોવાCુ ં તારણ 

તાQતરમા ંસામે આM;ુ ંછે. દર વષ³ 70 લાખ લોકો વા; ુFhૂષણના કારણે I>ૃ; ુપામે છે તેના અCસુધંાનમા ંઆ 

અ�યાસ હાથ ધરવામા ં આMયો હતો. તેમા ં જણા;ુ ં હP ુ ં ક� ખરાબ ઍર eવો9લટ!ના કારણ ે લોકોમા ં 2ડFેશન, 

બાયપોલર 2ડિસઝનો ભય વધી ર�ો છે. સશંોધકોએ એ પણ ચતેવણી આપી હતી ક� ક�ટલાક 2કWસામા ં

પસ�ના9લટ! 2ડસઓડ�ર અને VWSઝોફ�િનયા Qવા રોગો પાછળ પણ ઍર પોZ;શુનને જવાબદાર ગણવામા ંઆM;ુ ં

હP ુ.ંહP ુ.ં 

� હવા <=ૂષણ એટલે ©ુ ં? વાયCુ ંFhૂષણ એ રાસાય9ણક, ½િવક અને રજકણીય પદાથ� છે Q માનવી અને 

અ*ય DવrVૃfટને હાિન પહzચાડ� છે અથવા તો તેઓ માટ� અrિુવધા ઉભી કર� છે. તે ઉપરાતં, વાતાવરણના 

Fા�ૃિતક પયા�વરણને Cકુસાન પહzચાડ� છે. 

હવા, પાણી અને જમીન એ સDવ rVૃfટનો IJુય આધાર છે. આ �ણયે વWPમુા ંબગાડ ક� અy«ુ�ધ ભળે 

તો સDવ rVૃfટના Dવન પર અસર થાય. ^Óૃવી પર વાહનMયવહાર અને કારખાના ંQવી Fpિૃ¡થી હવા, પાણી, 

અને જમીનમા ંઅy«ુ�ધઓ ભળે છે. વાહનોના Ãમૂાડા, ક�િમકલ અને કારખાનાઓમાથંી છોડવામા ંઆવતા ંપાણી 

અને UલાVWટક Qવા ંકચરા અyÇુÄઓ કહ�વાય છે. 

વાતાવરણ એ અ>યતં જ2ટલ, ગિતશbeત અને �ુદરતી વા;મુય િસWટમ છે. Q ^Óૃવી ઉપરની DવrVૃfટને 

Dવન આપવા જjર! છે. વા; ુFhૂષણના કારણે સમતાપ આવરણ (stratospheric)મા ંઆવેલા ઓઝોન વા;નુા 

પડમા ં પડ�લા ં ગાબડાનેં ઘણા ં સમયથી માનવીના આરો&ય અને ^Óૃવીના પયા�વરણ સામે એક મોટા પડકાર 

તર!ક� ગણવામા ંઆવે છે. 
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Fhૂષણ એ હવામા ંફ�લાP ુ ંએpુ ંરજકણ છે Qનાથી વાતાવરણમા ંઅbWથરતા મદંવાડ ક� અMયવWથા ઉભી 

થાય છે. Q ઇકોિસWટમમા ંફ�લાય છે. Fhૂષણ રાસાય9ણક પદાથ�, ઘzઘાટ, ગરમી ક� Fકાશ Qવી ઉN� Wવjપે હોઈ 

શક� છે. Fhૂષણ માટ�ના ત>વો-પદાથ� અથવા ઉN�ના jપમા ંહોઈ શક�. કોઈ �ુદરતી F2Sયા ચાલતી હોય >યાર� 

પણ આ ત>વો ઉ>પù થાય છે. પરંP ુ તેઓ િનયત Fમાણ વટાવી દ� છે >યાર� તે Fhૂષણમા ંફ�રવાઈ Nય છે. 

માનવી શjઆતથી જ, પÓથર;ગુમા ંઅb&ન પેટાવવાની શોધ થઈ >યારથી મCfુય કોઈને કોઈ ર!તે પયા�વરણ 

પર અસર કર! ર�ો છે. 

� હવા-<=ૂષણની આરોªય ઉપર અસર  

વZડ� હ�Zથ ઓગ³નાઇઝશેનCુ ંકહ�p ુ ંછે ક� દર વષ³ 70 લાખ લોકો વા; ુFhૂષણને સીધા જવાબદાર હોય 

એવા કારણોસર મોતને ભેટ� છે. Q પૈક!ના 38 લાખ લોકો Rદરના વા; ુFhૂષણના કારણે I>ૃ; ુપામે છે અને 42 

લાખ લોકો આઉટડોર હવા Fhૂષણથી અસર પામે છે. વZડ� હ�Zથ ઓગ³નાઈઝશેનના ¦કડા Fમાણ ે hુિનયાની 

91% વWતી એવા િવWતારોમા ંવસે છે ¥યા ંહવાની Hણુવતા િનયત માપદંડો કરતા વÃ ુછે.એિપડ�િમઓલોDકલ 

અ�યાસમા ંએpુ ંતારણ કાઢવામા ંઆM;ુ ંછે ક� દર વષ³ 1,00,000 અમે2રકનો વા; ુFhૂષણના રજકણો �ાસમા ં

લવેા સાથે સકંળાયેલા ફ�ફસાનંા રોગને કારણે મોતને ભેટ� છે. ;િુનવિસ¤ટ! ઑફ બિમ¤ધહામ Bારા હાથ ધરાયેલા 

અ�યાસમા ં“*;મુોિનયા” સબંધંી રોગ અને વાહનોના Fhૂષણથી થતા ંI>ૃ; ુવEચ ેગાઢ સબંધં હોવાCુ ંદશા�વવામા ં

આM;ુ ં છે. િવ�ભરમા ં વાહનોના અકWમાતથી Qટલા I>ૃ; ુ થાય છે તેની Pલુનાએ વા; ુ Fhૂષણથી વÃ ુI>ૃ; ુ

નzધાય છે. વા; ુ Fhૂષણ સબંધંી I>ૃ;નુા સીધા કારણોમા ં વકર! ગયેલો અWથમા, �ાસનળ!નો સોજો, 

માસંપેસીઓનો સોજો, ફ�ફસા અને ûદયને લગતા ંરોગો અને �સનત�ંમા ંએલજ' Qવા ંરોગોનો સમાવેશ થાય 

છે. 

� હવા-<=ૂષણની ન«ધપા� ઘટનાઓ 

o ઘટના-01 Fhૂષણની સૌથી ખરાબ hુઘ�ટના ભારતમા ં 1984મા ં ભોપાલ hુઘ�ટના તર!ક� નzધાઈ હતી. ;િુનયન 

કાબા�ઈડ ફ�કટર!માથંી ઝેર! ગૅસCુ ંગળતર થ;ુ ંહP ુ.ં Qના પ2રણામે 2000 થી વÃ ુલોકોના મોત થયા હતા અને 

અ*ય 1,50,000 થી 6,00,000 લોકોને ઇN થઈ હતી અને બાદમા ં તે પૈક!ના 6,000 લોકોના ંઇNના કારણે 

મોત થયા હતા. 

o ઘટના-02 ;નુાઇટ�ડ 2કk&ડમ પર 4 2ડસે\બરના રોજ લડંન ઉપર 1952મા ંગાઢ Ã\ુમસ રચા;ુ ં>યાર� તેને હવાના 

Fhૂષણની સૌથી મોટ! hુઘ�ટનાનો સામનો કરવો પડñો હતો. છ 2દવસમા ં4,000 થી વÃ ુલોકોના મોત નીપ¥યા 

હતા અને >યારબાદના મ2હનાઓમા ંવÃ ુ8000 લોકો મોતને ભેટýા હતા.(Great Smog of London) 

o ઘટના-03 ;.ુએસ.એસ.આર.ના �ેક�લોMWક નDક આવેલી લેબોર�ટર!મા ં રાખવામા ં આવેલી ½િવક ;Äુ 

સામ#ીમાથંી 1979ની સાલમા ંઅકWમાતે લીક થયેલો એ*þેeસ ગસૅના લીધે સ�કડો નાગ2રકોના મોતCુ ં કારણ 

હોવાCુ ંમાનવામા ંઆવે છે.(Sverdlovsk anthrax leak) 
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o ઘટના-04 ;નુાઇટ�ડ Wટ�uસ ઑફ અમે2રકાના ડોનારા, પેb*સZવાિનયા ખાતે ઑeટોબર, 1948મા ંવા; ુFhૂષણની 

સૌથી મોટ! hુઘ�ટના સN�ઈ હતી. Qમા ં 20 લોકોના મોત થયા ં હતા અને 7,000 ને ઈN થઈ હતી. (1948 

Donora smog) 

o વા; ુFhૂષણથી થતી આરો&યની અસરો બાયોક�િમકલ અને શાર!2રક ફ�રફારોથી માડં!ને �ાસમા ંતકલીફ, કફ 

થવો અને �સનત�ં અને ûદયની bWથિતને લગતા હયાત રોગો વણસી જવા rધુીની હોય છે. આ અસરોના 

કારણે દવાનો ઉપયોગ વધી શક� છે. હવાની ઓછ! Hણુવ¡ાની માનવીય આરો&ય ઉપર hુરોગામી અસરો પડ� છે. 

પરંP ુIJુય>વે સૌથી મોટ! અસર �સનત�ંની િસWટમ અને ûદયને Åુિધર પહzચાડતી ધમની-િશરાની િસWટમ 

ઉપર પડ� છે. જોક� વા; ુ Fhૂષકોની Mયbeતગત અસર માણસ કયા Fકારના Fhૂષકો અને ક�ટલા Fમાણમા ં

સપંક�મા ંઆવે છે તેના ઉપર Mયbeતગત આરો&યની bWથિત અને તેના જનીનત�ં ઉપર િનભ�ર કર� છે. 

o હવા Fhૂષણને Yબૂ જ ગભંીરતાથી લpે ુ ં જોઈએ અને તેની અસરથી થતા મગજના રોગો િવશે વÃનેુ વÃ ુ

Nગjકતા લાવવી જોઈએ. તાQતરના એક Rદાજ Iજુબ વા; ુ Fhૂષણને લીધે િવ�મા ં દર વષ³ નેp ુ ં લાખ 

લોકોના I>ૃ; ુથાય છે Qના કારણોમા ંIJુય>વે ûદયરોગનો �મુલો, મગજના ગભંીર રોગો અને ક�*સર જવાબદાર 

છે. વા;Cુ ુ ંFhૂષણ એ હાિનકારક રાસાય9ણક, ½િવક અને ક�ટલાક રજકણીય પદાથ�ની થાય છે, Q માનવી અને 

અ*ય DવrVૃfટને હાિન પહzચાડ� છે. Qમક� જવાળાIખુી ફાટવો, દાવાનળ, આગ. પરંP ુમોટાભાગના માનવસ{Æત 

હોય છે. આÃિુનકતાની સાથે દહનીય અb÷મ|તૂ �ધણનો વપરાશ Yબૂ જ વ�યો છે, એ િસવાયના કારણોમા ં

જગંલોCુ ંઘટP ુ ંજP ુ ંFમાણ વગેર� Qવા I ુાઓ વા; ુFhૂષણના માનવસ{Æત Öોતો છે. 

� વા® ુ<=ૂષણથી મગજના ગંભીર રોગો થઈ શકj છે?  

“ªલોબલ બડ�ન ઑફ �ડસીઝ”ના હાલના એક અ�યાસ Iજુબ વા; ુFhૂષણ લકવા માટ�ના પ2રબળોમા ં

30 ટકા Qટqુ ંજવાબદાર છે. ભારતમા ંRદા{જત દર વષ³ 1 લાખે 150ને લકવો થાય છે. વૈિ�ક કxાએ આ 

¦કડાઓ Yબૂ જ ચzકાવનારા છે. િવ�મા ંદર બે સેક*ડ� એક Mયbeતને લકવો(પxઘાત) થાય છે. Qમાથઁી 30 ટકા 

લોકો 01 થી 04 અઠવા2ડયામા ંI>ૃ; ુપામે છે. િવ�મા ંલગભગ 80 િમ9લયન Wgોકથી બચી ગયેલા દદàઓ છે. 

Qમાથંી 50 િમ9લયનથી વÃ ુલોકો કાયમી અપગંતા સાથે Dવે છે. 

લકવા ઉપરાતં, વા; ુ Fhૂષણની બીDપણ Yબૂ જ ગભંીર Fકારની અસરો છે. ભારત Qવા મ�યમ 

આવક ધરાવતા દ�શ માટ� વા; ુFhૂષણની અસરો આવનારા 2દવસોમા ંબ� ુજ ગભંીર બની શક� છે. 

�  વા® ુ<=ૂષણથી �ડમે�°સયા (Mચ�±મ) થઈ શકj?  

લડંનમા ં ર�ૂ થયેલ એક સશંોધન પેપરમા ં ઉZલેખ થયા Iજુબ Q લોકો gા2ફકને લીધે થતા વા; ુ

Fhૂષણના સતત સપંક�મા ં રહ�તા એવા મેgોિસટ!મા ં વસવાટ કરતા ં 50 થી 80 વષ�ની �મરના 1.30 લાખ 
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લોકોમાથંી લગભગ 2000ને 2ડમેb*સયાCુ ંિનદાન થ;ુ ંહP ુ.ં Qમા ં39 ટકામા ંઅZઝાઇમર (WIિૃત�મ)નો રોગ થયો 

હતો. અZઝાઇમર એ મગજને અસર કરતો શાર!2રક રોગ છે. 2ડમેb*સયાના દદàમા ંઅલગ-અલગ અસર જોવા 

મળે છે. Qમક�, યાદશbeત, એકા#તા, 2દશાઓની ઓળખ, Wવભાવ, વત�ન, વાણી અને ભાષા સ2હતની સમWયાઓ 

થઈ શક� છે. 2ડમેb*સયા Sમશઃ આગળ વધી શક� છે. તેથી સમય જતા દદàની તકલીફો Yબૂ જ વધી શક� છે. 

gા2ફક અને વાહનોના લીધે થતા વા; ુFhૂષણમા ંIJુય>વે નાઇgોજન ડાયૉકસાઈ (No2), પા2ટôકZસ અને ઓઝોન 

ગસૅ જવાબદાર હોય છે. Q મગજ માટ� હાિનકારક હોય છે. 

� બાળકો ઉપર અસર  

િવ�ભરમા ંQ શહ�રોમા ંવÃ ુFમાણમા ંવા; ુFhૂષણ છે તેમા ંરહ�તા બાળકોમા ં*;મુોિનયા, અWથમા અને 

�સનત�ંમા ંચપે લાગવા સબંધંી અ*ય રોગોCુ ંવÃ ુFમાણ થઈ શક� છે. તે ઉપરાતં, નીચો Fાથિમક જ*મદર 

નzધાઈ શક� છે. ;વુક-;વુતીઓના આરો&યની રxા કરવા નવી 2દZહ! Qવા શહ�રોમા ંસરંxણા>મક પગલા ંલવેાઈ 

ર�ા ંછે. આ શહ�રમા ંગાઢ Ã\ુમસના �ાસને ના	દૂ કરવા બસોમા ંCNGનો ઉપયોગ કર� છે. સામા*ય ર!તે બાળકો 

રમવા માટ� વÃ ુસમય rધુી બહાર રહ�તા હોય છે અને તેઓ બહારની હવા વÃ ુFમાણમા ં�ાસમા ંલતેા હોય છે 

તેથી તેઓને વા; ુFhૂષણCુ ંસૌથી વÃ ુજોખમ રહ� છે. 

� હવાના <=ૂષણથી ²³ુ´ધમતા પર અસર  

ચીનમા ં થયેલા સશંોધન Iજુબ હવાના Fhૂષણની અસર આપણી 	«ુ�ધમતા પર થાય છે. સશંોધન 

Iજુબ Q Mયbeતઓ Fhૂિષત હવામા ંરહ� છે તેને 	«ુ�ધમતા પર નકારા>મક અસર થાય છે. ચાર વષ� ચાલલેા 

સશંોધનમા ંબી�ુ ંરસFદ તÓય એ પણ સામે આM;ુ ં ક� Öીઓ કરતા ં^Åુુષો Fhૂષણથી વÃ ુFભાિવત થાય છે. 

hૂિષત હવાની ફ�ફસા ંઅને ûદયને વધાર� Cકુસાની પહzચે છે. Fhૂષણની શર!રની સાથે મન ઉપર પણ િવશેષ 

અસર થાય છે. ચીનમા ંથયેલા હવા Fhૂષણને લગતા અ�યાસમા ં હવા Fhૂષણને કારણે Mયbeતમા ં હતાશામા ં

વધારો થાય છે અને એકા#તામા ંઘટાડો થાય છે અને એમા ંપણ p�ૃધ મ2હલાઓને તેની વÃ ુઅસર થાય છે.  

� �દ~હ@ના હવા-<=ૂષણની કjટલીક ન«ધપા� બાબતો  

2દZહ!મા ંFhૂિષત હવાને કારણે દ�શની સૌથી મોટ! હોbWપટલ એઇ\સમા ંદદàઓની સJંયા સતત વધે છે. એક 

અ�યાસ Fમાણ,ે 2દZહ!મા ંવધી રહ�લ Fhૂષણની >યાનંા Wથાિનક લોકોના આરો&ય ઉપર જોખમી અસર થઈ છે. 

• Fhૂષણના કારણે RદાQ 20 થી 40 ટકા દદàઓને �ાસને લગતી સમWયા અCભુવાય છે. 

• Fhૂષણને કારણે આરો&ય પર થતી આ અસરો છ 2દવસ rધુી વતા�ય છે. 

• દર�ક �મરના લોકોને કફ, શરદ!, દમ અને ફ�ફસાનંા દદàઓને તેની ગભંીર અસર થાય છે.  
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• બે વષ� પહ�લા ંઉનાળાની સીઝનમા ંશj કરાયેલ અ�યાસ આ વષ³ ^ણૂ� થયેલ છે. આ અ�યાસમા ંશહ�રના 

Fિત2દન Fhૂષણના ¦કડા તેમજ એઈ\સના ઇમÆ*સી વોડ�મા ં આવતા ફ�ફસા અને �ાસના દદàઓની 

તપાસના ¦કડાઓનો અ�યાસ કરવામા ંઆMયો હતો. 

• આ અ�યાસના તારણોને આધાર� એઈ\સના ડૉeટસ� હવે ઈમજર*સી વોડ�ની કામગીર! ન
! કર� છે.  

� વા®,ુ <=ૂષણ $ગે અસર¢"તોના ં<િતભાવો  

દ�શ અને સમ# hુિનયામા ં હવાCુ ં Fhૂષણ એ ચાર�બા�ુ ચચા�નો િવષય ર�ુ ં છે અને એમા ં પણ 

અમદાવાદના િવિવધ િવWતારો Qવા ં ક� ઇસન^રુ, નારોલ, પાલડ! અને ઈ*કમટ�x ચાર રWતા પરના િવિવધ 

રાહદાર!ઓને હવા Fhૂષણને લઈને ^છૂતા ંYબૂ રસFદ િવગતો Nણવી મળ! હતી Qમા ંબાળકો, વાલીઓ, p�ૃધો 

અને ;વુાનો સાથેની Iલુાકાતની ક�ટલીક નzધપા� બાબતો અ�ે ટાકં�લ છે.  

(1) બસ, હવે હવા <=ૂષણની કંટાળ@ ગયો છે, િનµ�ૃ થવાની રાહ tઉ ¶ં. 

મહ�શભાઈ ગામીત 1997ના વષ�થી અમદાવાદમા ંવસવાટ કર� છે. તેઓ Iળૂ વાલોડ તાqકુાના બેડ�ૂવા 

ગામના રહ!શ છે. આ િવWતાર Fા�ૃિતક hૃVfટએ Yબૂ rુદંર છે. પરંP ુનોકર! અથ³ અમદાવાદ આવેલ ડૉ.ગામીત 

કહ� છે ક� નારોલ એ અમદાવાદCુ ં FવેશBાર છે. અહ¢ આવતાવ�ત �ુદ! hુિનયાનો અCભુવ થાય છે. હવા 

Fhૂષણના લીધે H ૂગંળામણ થાય છે અને પછ! છ¢ક આવે.... £ાર�ક વારંવાર છ¢ક આવે અને >યારપછ! 

નાકમાથંી પાણી આMયા કર�. £ાર�ક મા� ુ ંભાર� થઈ Nય. તેઓ છેZલા એક મ2હનાથી આ તકલીફોનો સામનો કર! 

ર�ા છે. આpુ ંદર વષ³ થાય છે. વધાર� I÷ુક�લી 2દવાળ!ના સમયગાળા દર\યાન અને િશયાળાની ઋPમુા ંથાય છે. 

તેઓ પોતાના વતનને યાદ કર!ને કહ�છે ક� આQ પણ માÅંુ ગામ બેડ�વૂા Fhૂષણથી સલામત છે. >યા ંરહ�વાની 

Yબૂ ઈEછા થાય છે. માટ� �ુ ંનોકર!માથંી િનp¡ૃ થયા પછ! એકપણ 2દવસ અમદાવાદ નહ¢ ર� ુ.ં માર! બાક!ની 

{જkદગી મારા વતનમા ંHNુર!શ. અમદાવાદના Fhૂષણમાથંી બચવાનો આ એક જ માગ� હોવાCુ ંતેઓએ જણાM;ુ ં

હP ુ.ં 

(2) હવા, <=ૂષણ $ગેના વા"તિવક ·કડાઓ બહાર આવતા નથી. 

િવનોદ�ુમાર સોનવણ ે અમદાવાદ ખાતે છેZલા ં �ીસ વષ�થી વસવાટ કર� છે. તેઓ મેઘાણીનગરથી 

Hજુરાત ;િુનવિસ¤ટ! ખાતે રોજ આવN કર� છે. સવાર� નીકળતી વખતે ઠંડકનો અCભુવ થાય છે પણ ધીર�-ધીર� 

ગરમીની શjઆત થાય છે. વાતાવરણમા ંગરમી અને Fhૂષણના કારણે તેમને ચામડ!મા ંતકલીફ થયેલ છે. 

ડૉeટરને આ સદંભ³ ^છૂતા ંડોeટર� વાતાવરણને કારણ|તૂ ગણાM;ુ ં છે. વધાર� ગરમી અને Fhૂિષત િવWતારમા ં

જવાCુ ંટાળવાCુ ંડૉeટર� ક�ુ ંછે. પરંP ુનોકર!ના કારણે તેમને રોજ બહાર નીકળpુ ંપડ� છે, Fhૂિષત વાતાવરણના 

લીધે ¦ખોમા ંબળતરા અને કામ કરવામા ં WXિત¤ રહ�તી નથી. મન Yબૂ ભાર� થઈ જP ુ ંહોવાCુ ં તેમણે જણાM;ુ ં

હP ુ.ં 

હવા Fhૂષણને માપવા માટ� શહ�રમા ં�ુદ!-�ુદ! જ&યાઓએ સાધનો I£ૂા છે. પરંP ુઆ સાધનો બરાબર 

કામ કરતા નથી, વાતાવરણમા ં^fુકળ Ãમૂાડો, રજકણો હોવા છતા ંસાધનો Fhૂષણની મા�ા બરાબર બતાવે છે. 
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માટ� Air Action Plan માટ� Fhૂષણ Rગનેી વાWતિવક bWથિત બહાર લાવે તેવા સારા ંસાધનો જjર! છે અને આ 

િસWટમ ઉપર સરકારCુ ંમોનીટર¢ગ હોpુ ંજjર! છે. 

(3) બાળકો કહj છે ચાર ર"તાએ ગમ�ુ ંનથી. 

શાળાએ જતા ંબાળકોને ચાર રWતા ઉપર રWતો ઓળંગવા માટ� ઉભા રહ�p ુ ં પડ� છે. >યા ં Ãમુાડો અને 

વાહનોના અવાજના કારણ ેબેચેની અCભુવાય છે. £ાર�ક અકWમાત થવાની પણ બીક લાગે છે. શાળા જતી 

વખતે અને શાળાએથી પરત આવતી વખતે રોજ આ તકલીફ પડતી હોવાCુ ંતેમણે જણાM;ુ ંહP ુ.ં 

(4) વાલીઓ કહj છે કj શાળાએ બાળકોને રોજ લેવા-yકૂવા માટj આવµુ ં¸બૂ કપ¹ંુ છે. 

વાલીઓ પોતાના બાળકોને W�ૂલે Iકૂવા માટ� રોજ આવે છે અને તેમા ંપણ ચાર રWતાઓ ઉપર W�ૂલના 

સમયે Yબૂ વાહનોની અવરજવર થાય છે. Qના કારણે ભરચક વાહનોવાળા િવWતારમાથંી પસાર થpુ ં ગમP ુ ં

નથી. એક ધાયા� વાતાવરણમા ંરહ�વાથી બેચનેીનો અCભુવ થાય છે. સવાર� બાળકોને W�ૂલે Iકૂ!ને આMયા પછ! 

અને સાQં W�ૂલેથી ઘર� આMયા પછ! થોડો સમય કામ કરવાCુ ં9બલ�ુલ ગમPુ ંનથી. 

(5) µ ૃ́ ધ કહj છે �ારjક ર"તાઓ �લૂી જવાય છે. 

ઈ*કમટ�x સક�લ પાસે ઉભા રહ�લા એક વયોp�ૃધ રાહદાર!ને ^છૂðુ ં ક� આ હવા Fhૂષણને લઈને yુ ં

I÷ુક�લી થાયછે ? આ સવાલનો તેમણ ેYબૂ ચzકાવનારો જવાબ આUયો. તેમણ ેક�ુ ંક� gા2ફક પોલીસ જો ન હોય 

અને ચાર રWતા ઉપર વÃ ુસમય ઉભા રહ�p ુ ંપડ� તો ચ
ર આવે છે, £ાર�ક બસેી જpુ ંપડ� છે. £ાર�ક ÈલડFેશર 

વધી Nય છે, અને ઘર� જવા માટ�નો રWતો પણ |લૂી જવાય છે. તેમના કહ�વા Fમાણે “�ુ ંના �ટક� જ બહાર 

નીક�ં છે. ગરમીના 2દવસોમા ંતો � ુ ંબીલ�ુલ બહાર નીકળવાCુ ંટા�ં �.ં” 

(6) િવºાથ»ઓ કહj છે- દરવાtની બહાર નીકળµુ ંગમ� ુ ંનથી. 

હવા Fhૂષણના સદંભ³ Hજૂરાત િવÜાપીઠ, અમદાવાદના ક�\પસમા ંઅ�યાસ કરતા ંક�ટલાકં િવÜાથ'ઓને 

^છૂતા, િવÜાથ'ઓએ જવાબ આUયો ક� Hજૂરાત િવÜાપીઠ, ક�\પસના દરવાNની બહાર વÃ ુસમય રહ�pુ ંઅને 

બસેpુ ંઓ� ંગમે છે. વાહનોના Ãમુાડા અને વÃ ુપડતા વાહનોના અવાજ Fhૂષણના લીધે બચેનેી અCભુવાય છે. 

વÃ ુસમય આ Fકારના વાતાવરણમા ંરહ�તા ંમા� ુ ંhુઃખ ેછે. £ાર�ક િમ�ો સાથે વાતચીત કરવી પણ ગમતી નથી. 

Hજૂરાત િવÜાપીઠના ક�\પસCુ ંવાતાવરણ Yબૂ rુદંર છે. આ ક�\પસ pxૃોથી ભર�qુ ંછે. માટ� અમદાવાદ 

શહ�રની બરાબર વEચનેા ભાગમા ંઆ ક�\પસ આવેqુ ંહોવા છતા ંઅહ¢ હવા Fhૂષણની અસર ઓછ! વતા�ય છે. 

આમ, હવા Fhૂષણના અસર#Wતોની અવનવી વાતોમાથંી Fhૂષણની વાWતિવક bWથિતનો 9ચતાર મળ! 

રહ� છે. હવા Fhૂષણની અસરો ફeત શાર!2રક જ નથી, પરંP ુમાણસના મન ઉપર પણ આ ગભંીર અસરો પડ! 

રહ! છે. માટ� આ Fhૂષણમાથંી ક�મ બચpુ ંતે Rગ ેિવચારવાની Yબૂ તાતી જj2રયાત છે. 
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� વા® ુ<=ૂષણ ઓ¶ કરવા ©ુ ંકરµુ ંજોઈએ ?  

Mયbeતગત Wતર� વા;નુા Fhૂષણની અસર ઓછ! કરવા માટ� નીચનેા પગલા ંલઈ શકાય. 

1. Mયbeતગત વાહનના ઉપયોગના બદલે Nહ�ર વાહન Mયવહારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

2. નDકના Wથળોએ જવા માટ� સાયકલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

3. વÃ ુFhૂિષત સમયગાળા દર\યાન બહાર રહ�વાC ુ ંટાળpુ ંજોઈએ. 

4. gા2ફકના િનયમોCુ ંªWુતપણ ેપાલન કરpુ ંજોઈએ. gા2ફક Nમની પ2રbWથિત ટાળવી જોઈએ. 

5. જjર પડñ ે“એ*ટ! પોZ;શુન માWક” પહ�રવા ંજોઈએ. 

6. ચાલતા જતા હોઈએ >યાર� IJુય gા2ફક jટથી hૂર ચાલpુ ંજોઈએ. 

7. ર�ડ િસ&નલ પર વાહન બધં કરpુ ંજોઈએ. 

8. ઘરમા રસોઈ અને ગરમાવા માટ� લાકડા અને બીN બાયોમાસ �ધણનો ઉપયોગ કરpુ ંટાળpુ ંજોઈએ. 

9. રસોડામા ં િનÃ ૂ�મ ªલૂાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને ઘરમા ંહવાની Ieુત અવરજવર માટ� “એકઝોWટ 

ફ�ન”નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

10. Q દદàને પહ�લથેી જ ûદય અને મગજની તકલીફ હોય તેમણે હવાના Fhૂષણથી hૂર રહ�p ુ ંજોઈએ. 

11. િવ�મા ંવધતી જતી આરો&યની સમWયા માટ� સરકાર� પણ સxમ પયા�વરણીય અને આરો&યનીિતઓ 

બનાવી તેC ુ ંઅસરકારક અમલીકરણ કરpુ ંજોઈએ. Qથી હવાના Fhૂષણને ઓ� ંકર! શકાય અને શર!ર 

સાથે મનની તhુંરWતી પણ Nળવી શકાય. 

� સમાપન 

હવા Fhૂષણ એ વત�માન સમયમા ંYબૂ ચચા�તો િવષય છે. કારણ ક� Fhૂષણની અસરો Yબૂ જ ગભંીર છે 

અને આ અસરો માનવસ2હત સમ# DવrVૃfટના ંઅbWત>વ સામે ખતરો ઉભો કર�લ છે. હવા Fhૂષણની આ અસરો 

શર!ર ^રૂતી સીિમત ક� મયા�2દત નથી પરંP ુમાનવમન ઉપર તેની નકારા>મક અસરો પડ� છે. માટ� આજકાલ 

શાર!2રક અસરો સાથે માનિસક 9બમાર!ઓCુ ં Fમાણ વધી ર�ુ ં છે. આ ઉપરાતં, ઘણી શાર!2રક 9બમાર!ઓના 

Iળૂમા ં પણ માનિસક અસરો સમાિવfટ છે એટલ ેઆ hૃVfટએ હવા Fhૂષણની સામે ¦ખ આડા કાન કરવા 

પોસાય તેમ નથી. સમયસર જો હવા Fhૂષણની અટકાયત નહ¢ કરવામા ંઆવે તો હવે પછ! હવા Fhૂષણની 

શાર!2રક-માનિસક અસરો વÃ ુગભંીર બની શક� તેમછે. 

� સદંભ�¢થંો 

1) ‘પ’ પયા�વરણનો ‘પ’ Fો.Q.એન.જોષી, પયા�વરણ િમ� – અમદાવાદ. 

2) પયા�વરણ િમ�- સામિયકના Rકો. 

3) http://gu.vikaspedia.in/energy/aaaab0acdaafabeab5ab0aa3/ 

4) http://gu.vikaspedia.in/health/aaeabeaa8ab8abfa95-a86ab0acba97acdaaf/ 

(લેખક Hજુરાત િવÜાપીઠના સમાજકાય�(મનો9ચ2ક>સક) િવભાગના Fા�યાપક છે) 
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ફાZHનુી જોષી 

Hજુરાતમા ંકોિવડ ક�સનો ¦કડો ઉપરની તરફ જઈ ર�ો છે, અમદાવાદમા ંઓછા ક�સો નzધાઈ ર�ા છે 

પરંP ુHજુરાતના નાના નગરો અને ગામડાઓ rધુી વાયરસ Fસર! ª£ૂો છે.  દ�શમા ંઅ>યાર rધુીમા ંકોિવડ-

19 માટ� કરવામા ં આવેલા પર!xણોનો ¦કડો 10 િમ9લયન (1 કરોડ)ના સીમા9ચ�થી આગળ વધી ગયો છે. 

ભારત hુિનયામા ં�ીN નબંરCુ ંWથાન મેળવી ªìૂુ ંછે.  

Hહૃમ�ંાલયે ક�*²ીય ઉEચ િશxા સ9ચવન ેપ� લખીન ેિવ�િવÜાલયો અને સWંથાઓમા ંપર!xા આયોDત 

કરવા માટ� મ�ૂંર! આપી છે. UGC એ પોતાની માગ�દિશ¤કા બહાર પડ! દ!ધી છે,  

પર!xાઓ માટ� UGCની ગાઈડલાઈન Iજુબ અને િવ�િવÜાલયો માટ� શૈx9ણક ક�લે*ડરતેમજ ક�*²ીય Wવા

WÓય અને પ2રવાર કZયાણ મ�ંાલય Bારા મા*ય સચંાલન F2Sયા (SOP) Iજુબ છેZલા સ�(FinalTerm)નીપર!

xાઓCુ ંઆયોજન કરpુ ંફરDયાત છે.ક�ટલાક રા¥યો હ�ુ થોડ! અવઢવમા ં છે. વાલીઓ પોતાના પાZયોની 

9ચkતામા ંછે, આ સમ# bWથિતમા ંજલધંરથી દ�ખાયેલ 2હમાલયની પવ�તમાળાCુ ં²÷ય ક�ટલા લોકો યાદ કરતા હશે 

એ પાયાનો F§ છે. લોક ડાઉન દરિમયાન �ુદરતના WવEછ, રમણીય ²÷યો Yબૂ Fચ9લત થયા Q આQ 

અનલોકની દોડમા ંિવસરાઈ ર�ા છે. 

આિથ¤ક MયવWથાને વેગવતંી કરવાના બહાને રા¥યો અને ક�*²ના Wતર� અનેક Fકાર� પયા�વરણીય 

કાયદાઓમા ં ઢ!લ Iકૂ! દ�વામા ંઆવી છે, �ટછાટ આપવામા ંઆવી રહ! છે.*યાયત�ં પણ કોરોનાના કહ�રથી 

પોતાની સWંથાઓને બચાવવામા ં MયWત છે અને ટ�કનીકલ મદદથી ક�સો સાભંળ! ર�ા છે. મી2ડયા પોતાના 

ર!પોટ�ગ માટ� એeસeqઝુીવ ખબરો શોધી ર�ુ ંછે,પયા�વરણ રxા િવષે વાત કરતા “ટોક શો” થઇ ર�ા છે પણ 

પયા�વરણ િવષે કોણ ક�ટqુ ંકર! શકશે એ F§નો જવાબ અCતુીણ� જ છે. 

અનલોક 2.0 મા ંિવWતારો ધબકતા થયા છે, નpુ ંનોમ�લ અપનાવીને Fpિૃતઓ આરંભાઈ છે. આપણે સૌ 

નવા મા�યમો થાક! સપંક�મા ંરહ�વાC ુ ંશીખી ª£ૂા છ!એ, નવી તકો સાથે નવા પડકારો પણ આMયા છે. દર�ક 

ઘરમા ંવપરાતા માWકને વાપયા� બાદ ક�વી ર!તે કચરા MયવWથાપનના ચSમા ંIકૂવો એ F§ દર�ક સવેંદનશીલ 

નાગ2રકના મનમા ં છે, \;િુનિસપલ કોપ�ર�શન નવા યલો ડWટ9બન £ાર� F2Sયામા ંIકૂશે એ સવાલ પણ છે. 

કોરોના િનિમ¡ે લોક ડાઉન દરિમયાન rધુર�qુ ંપયા�વરણ ઝડપથી બગડ� ન2હ તે માટ� કોઈ Fયાસો થશે ક� ક�મ 

તેની 9ચkતા પણ છે, હવાની Hણુવતા વાહનMયવહાર અને અ*ય ઔધો9ગક Fpિૃતઓ ચાq ુથતા જ �ચો ¦ક 

બતાવવા લાગી હોવાના સમાચાર પયા�વરણ 2દવસે આMયા છે. સાથે જ સામા*ય નાગ2રકો ઘરમા ં છોડ 
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ઉછેર!ને,2કચન ગાડ�ન બનાવીને �ુદરતની નDક રહ�વાના Fય>નો કર! ર�ો છે. નવી આદતો આપણે અપનાવી 

ર�ા છ!એ >યાર� થોડ! ^Óૃવીને બચાવી શક� તેવી આદતો પણ Dવનશૈલીમા ંવણી લઈએ.  

� 'એસેસમે°ટ ઓફ 'લાઇમેટ ચે°જ ઓવર ધ ઇ¨°ડયન �રજન' 

�ૂન માસમા ંભારત સરકારના ^Óૃવી િવÝાન મ�ંાલયે Assessment of climate change over 

the Indian regionનામનો અહ�વાલ બહાર પાડયો Qને ભારત સરકારનો આ Fકારનો Fથમ અહ�વાલ 

ગણાવાઈ ર�ો છે. આ અહ�વાલના કાય�કાર! સારાશંની િવગતો જોઈએ.   

વૈિuક આબોહવામા ંન«ધાયેલા ફjરફારો - ઔÜો9ગક Sાિંત પહ�લાના સમયથી વૈિ�ક સર�રાશ તાપમાન લગભગ 1 

ડ!#ી સે*ટ!#ેડ વધP ુ ં ર�ુ ં છે. ગરમી વધવાની મા�ા અને ઝડપને �ુદરતી 9ભùતા મા�થી સમNવી શકાતી 

નથી અને આ ફ�રફારોને માનવીય Fpિૃ¡ઓના પ2રપે�યમા ં�યાનમા ંલેવા આવ÷યક છે. ઔÜો9ગક સમયગાળા 

દરિમયાન #ીનહાઉસ વા;ઓુ (GHGs), એરોસોZસ તેમજ જમીનના વપરાશમા ંફ�રફાર અને જમીનના આવરણ 

(land use and land cover) મા ંથયેલા પ2રવત�નને કારણ ેવાતાવરણીય રચનામા ંનzધપા� ફ�રફાર કરવામા ં

આMયા છે. પ2રણામે #હોCુ ંઊN� સPંલુન પણ બદલા;ુ ંછે અને આ ર!તે તે વત�માનના વાતાવરણમા ંપ2રવત�ન 

માટ� IJુય>વે જવાબદાર છે. 1950 ના દાયકાથી ઉfણતામાનને કારણ ે વૈિ�ક Wતર� હવામાનમા ં ફ�રફાર અને 

િવષમ હવામાનની ઘટનાઓ (દા.ત. અિતશય ગરમી, hુfકાળ, ભાર� વરસાદ અને તી� વાવાઝોડા), વરસાદ અને 

પવનની પ�ધિતઓમા ં ફ�રફાર Qવી ઘટનાઓ (વૈિ�ક ચોમાસાની MયવWથામા ં બદલાવ સ2હત) મા ં નzધપા� 

વધારો થયો છે. આ ઉપરાતં, વૈિ�ક મહાસાગરોCુ ં એિસ2ડ2ફક�શન, દ2રયાઈ બરફ અને 2હમનદ!ઓCુ ં ગલન, 

સI²ુCુ ં Wતર વધpુ ં Qવા અનેક ફ�રફાર નzધાઈ ર�ા છે તેમજ દ2રયાઇ અને પાિથ¤વ ઇકોિસWટ\સમા ં ફ�રફાર 

દ�ખાઈ ર�ા છે. 

વૈિuક વાતાવરણમા ંઅKમુાિનત પ�રવત�ન - વૈિ�ક કલાયમેટ મોડ�Zસ એકવીસમી સદ! દરિમયાન અને તેનાથી 

આગળના સમયમા ં માનવીય Fpિૃતથી Fે2રત કલાયમેટ ચઈે*જ RગCે ુ ં એક 9ચ� ર�ૂ કર� છે. જો વત�માન 

#ીનહાઉસ વા;ઓુ (GHGs)નો ઉ>સÆન દર ટકાવી રાખવામા ંઆવે છે, તો એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ં

સર�રાશ વૈિ�ક તાપમાનમા ંઆશર� 5 ડ!#ી સે*ટ!#ેડ અને વÃ ુવધારો થવાની સભંાવના છે. જો 2015 ના પે2રસ 

કરાર હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલી તમામ Fિતબ�ધતાઓ  (Nationally Determined Contributions) ^ણૂ� થાય તો 

પણ તેpુ ંઅCમુાન કરવામા ંઆવે છે ક� સદ!ના Rત rધુીમા ં વૈિ�ક તાપમાનમા ં3 2ડ#ી સે*ટ!#ેડ નો વધારો 

થશે. જો ક�, વૈિ�ક તાપમાનમા ંથનારો વધારો દર�ક Wથળે  સમાન રહ�શે નહ¢, િવ�ના ક�ટલાક ભાગોમા ંવૈિ�ક 

સર�રાશ કરતા પણ વÃ ુમા�ામા ંતાપમાન વધશે. તાપમાનમા ંઆવનારા આવા મોટા પ2રવત�નને કારણે અ>યાર� 

અCભુવાઈ રહ�લા વરસાદની બદલાતી ર!ત અને વÃ ુગરમી Qવા અ*ય ફ�રફારો પણ મોટા Fમાણમા ંથશે. 

� ભારતમા ંકલાયમેટ ચેઈ°જ : અવલોકન અને <"તાિવત ફjરફારો  
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બધા ફ�રફારોની ગણતર! તેમની કલાયમેટ!કલ સર�રાશને અCjુપ સન 1976-2005 rધુીના 30 વષ�ના 

સમયગાળાની ગણવામા ંઆવે છે. Rદા{જત ફ�રફારો 21 મી સદ!ના મ�ય અને Rત માટ� RCP4.5 અને RCP8.5 

સભંાવનાઓ હ�ઠળ નzધવામા ંઆMયા છે. આ બે સભંાવનાઓ આ અહ�વાલમા ંસામા*ય ર!તે વાપર! છે. Qને આ 

ર!તે વÃ ુઓળખી શકાય.Representative Concentration Pathways (RCPs). આ ઉપરાતં વપરાયેલ શÈદ છે. 

Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5)   

 

 

આ�ૃિત 1 – કલાયમેટ મોડjલ અKસુાર યોªય $દાજ અKસુાર ભિવ¥યના ફjરફારોની િવગતો 

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).  

� તાપમાનમા ંવધારો  : વષ� 1901–2018 દરિમયાન ભારતCુ ં સર�રાશ તાપમાન લગભગ 0.7 2ડ#ી સે*ટ!#ેડ 

વ�;ુ ં છે. તાપમાનમા ં આ વધારો મોટા ભાગ ે #ીનહાઉસ વા;ઓુ Fે2રત ગરમીને કારણે છે, એ*þોપોQિનક 

એરોસોZસ અને જમીનના વપરાશમા ંથતા ફ�રફાર અને જમીનના આવરણ (LULC) મા ંથયેલા ફ�રફારને ¦િશક 

ર!તે જવાબદાર ગણી શકાય. એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ંભારતCુ ંસર�રાશ તાપમાન તાQતરના |તૂકાળ 

(1976-2005 વષ�)ના સર�રાશની સરખામણીએ આશર� 4.4 2ડ#ી Qટqુ ં વધી જશે. (RCP8.5 સભંાવના 

અCસુાર)  



 

 

 

�ૂન, ૨૦૨૦ પયા�વરણ િમ�  24 

 

તાQતરના �ીસ વષ� (1986–2015)મા ંવષ�ના સૌથી ગરમ 2દવસCુ ંતાપમાન અને વષ�ની સૌથી ઠંડા 

રાિ�ના તાપમાનમા ંઅCSુમે 0.63 2ડ#ી સે. અને 0.4 2ડ#ી સે. નો વધારો નzધાયો છે. એકવીસમી સદ!ના Rત 

rધુીમા,ં આ તાપમાનમા ંતાQતરના |તૂકાળના વષ� 1976-2005 ના સર�રાશ તાપમાનની સરખામણીએ 4.7°C 

અને  5.5°C Qટલો વધારો થવાCુ ંઅCમુાન છે. (RCP8.5 સભંાવના અCસુાર) એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ં

સદંભ� સમયગાળા(1976-2005)ની Pલુનામા,ં ગરમ 2દવસો અને ગરમ રાિ�ના અCભુવો અCSુમે 55% અને 

70% Qટલા વધવાનો Rદાજ છે. એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ંભારતમા ંઉનાળા (એિFલથી �ૂન) મા ંહ!ટ 

વેવના બનાવોમા ં બમણો વધારો નzધાશે તેવો Rદાજ છે. સપાટ!ના તાપમાન અને ભજેની સ;ંeુત p«ૃ�ધના 

Fિતસાદ jપે, સમ# ભારતમા ંગરમીCુ ંFમાણ વધશે તેવી ધારણા છે. 

� �હ�દ મહાસાગરમા ં ઉ¥ણતા : વષ� 1951–2015 દરિમયાન ઉfણક2ટબધંીય 2હkદ મહાસાગરની સI²ુ સપાટ!C ુ ં

તાપમાન (Sea surface temperature - SST) સર�રાશ 1 2ડ#ી સે«Zસયસ વધી ગ;ુ ં છે, Q તે જ સમયગાળા 

દરિમયાનની વૈિ�ક સર�રાશ ( 0.7 2ડ#ી સે.) કરતા નzધપા� ર!તે વધાર� છે. 

ઉfણક2ટબધંીય 2હkદ મહાસાગરની સપાટ!ના ઉપરના 700 મીટર (ocean heat content) ભાગમા ંગરમીCુ ંFમાણ 

પણ છેZલા છ દાયકા (1955–2015) મા ં વધPુ ં વલણ દશા�વે છે, Qમા ં છેZલા બે દાયકા (1995-2015) મા ં

નzધપા� વધારો નzધાયો છે. એકવીસમી સદ! દરિમયાન, ઉfણક2ટબધંીય 2હkદ મહાસાગરમા ં સI²ુસપાટ!ની 

(Sea surface temperature અને ocean heat content) ગરમીની મા�ામા ંવધારો થવાનો Rદાજ છે. 

� વરસાદમા ંપ�રવત�ન : ભારતમા ંઉના� ચોમાસાનો વરસાદ Q �ૂનથી સUટ�\બર દરિમયાન આવે છે તેમા ંવષ� 

1951 થી 2015 rધુીમા ંલગભગ 6% Qટલો ઘટાડો થયો છે, Qમા ંખાસ કર!ને ઉ¡ર ભારતના Fદ�શો અને પિ�મ 

ઘાટના િવWતારોમા ંવરસાદના Fમાણમા ંનzધપા� ઘટાડો થયો છે. ઉપલÈધ મા2હતી અને આબોહવા Rગનેા 

મોડ�લોના િસ\;લુશે*સના આધાર� સવ�સમંિતથી કહ! શકાય ક� ઉ¡ર!ય Fદ�શોમા ંએ*þોપોQિનક એરોસોલ પરના 

ર�2ડએ2ટવ Fભાવોએ #ીનહાઉસ ઉfણતામા ંવધારો કય� છે અને ઉના� ચોમાસાના વરસાદના ઘટાડામા ં ફાળો 

આUયો છે. 

તાQતરના સમયગાળામા ંવÃ ુrકૂા વષ� જોવા મળ! ર�ા છે. વષ� 1951–1980ની સરખામણીએ વષ� 

1981–2011 દરિમયાન rકૂા વષ�ના Fમાણમા ં 27% નો વધારો જોવા મ`યો છે. વળ!, ચોમાસા દરિમયાન વÃ ુ

તી� વરસાદ! આવતો જોવા મ`યો છે. વૈિ�ક Wતર� વાતાવરણીય ભજેની મા�ામા ંવધારો થવાને કારણે વÃ ુ

ભાર� વરસાદની ઘટનાઓની સJંયા િવ�ભરમા ં વધી છે. મ�ય ભારતમા,ં દn િનક ધોરણે વરસાદની સભંાવના 

દરરોજ 150 મીમી કરતા વÃ ુજોવા મળ! રહ!  છે અને આવા વÃ ુવરસાદ ધરાવતા 2દવસોની સJંયામા ંવષ� 

1950-2015 દરિમયાન 75%નો વધારો થયો છે. 

ભિવfયમા ં સતત વધતી વૈિ�ક ગરમી અને એ*þોપોQિનક એરોસોલના ઉ>સÆનમા ં અપે9xત ઘટાડા 

સાથે, CMIP5 મોડ�લ અCસુાર આ સર�રાશમા ંવધારો નzધાશે અને એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ંચોમાસાના 

વરસાદની વધઘટ સાથે, દn િનક વરસાદમા ંનzધપા� વધારો જોવા મળશે. 
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� =ુ¥કાળ : છેZલા 6-7 દાયકા દરિમયાન ઉના� ચોમાસાના વરસાદમા ંથયેલા એકંદર ઘટાડાને લીધે ભારતમા ં

hુfકાળની bWથિતમા ં વધારો થયો છે. વષ� 1951–2016 દરિમયાન hુfકાળની તી�તા અને સમયગાળો બનંેમા ં

નzધપા� વધારો થયો છે. ખાસ કર!ને, મ�ય ભારત, દ9xણ-પિ�મ કાઠંો, દ9xણ િવWતારો અને ઉ¡ર-^વૂ'ય 

ભારતના િવWતારોમા ંઆ સમયગાળા દરિમયાન એક દાયકામા ંએટલે ક� દસ વષ�મા ંસર�રાશ ર!તે 2 કરતા વÃ ુ

વષ³ hુfકાળનો અCભુવ થયો છે. hુfકાળ અસર#Wત િવWતારો પણ વ�યા છે, આ જ સમયગાળા દરિમયાન દર 

દાયકામા ંhુfકાળ અસર#Wત િવWતારોમા ં1.3% નો વધારો થયો છે. 

કલાયમેટ મોડ�લોના Rદાજો અCસુાર (RCP8.5 સભંાવના અCસુાર) એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ં

ભારતમા ંhુfકાળના વષ�મા ંવધારો થશે, દાયકામા ં2 કરતા વÃ ુhુfકાળની ઘટનાઓ અCભુવાશે. આ ઉપરાતં, 

hુfકાળની તી�તા અને hુfકાળ અસર#Wત િવWતારના x�ેફળમા ંવધારો થવાની સભંાવના છે.  

� સy�ુસપાટ@મા ંવધારો : બરફ ઓગળવાના કારણ ેઅને સI²ુના પાણીના થમ�લ િવWતરણને કારણે વૈિ�ક Wતર� 

વધેલા તાપમાનને કારણ ેસI²ુસપાટ!C ુ ંWતર વ�;ુ ંછે. ઉ¡ર 2હkદ મહાસાગર (North Indian Ocean) મા ંસI²ુની 

સપાટ!મા ં થયેલો વધારો વષ� 1874-2004 દરિમયાન દર વષ³ 1.06–1.75 મીમીના દર� થયો અને તે વષ� 

1993–2017ના અઢ! દાયકામા ંઝડપી થઈને દર વષ³ 3.3 મીમી નzધાયો છે. Q વૈિ�ક Wતર� સI²ુ સપાટ!ના 

સર�રાશ વધારાના વત�માન દર સાથે rસુગંત છે. 

એકવીસમી સદ!ના Rતે, ઉ¡ર 2હkદ મહાસાગરમા ંસI²ુ સપાટ!C ુ ં Wતર વધીને વષ� 1986-2005 ના 

સર�રાશની સરખામણીએ આશર� 300 મીમી Qટqુ ંવધવાનો Rદાજ છે, Q વૈિ�ક સર�રાશ વધારાના Rદાજ 180 

મીમી કરતા ઘણો વÃ ુછે. (RCP4.5 સભંાવના હ�ઠળ) 

� ઉ¥ણક�ટબધંીય ચLવાત (Tropical Cyclones) : વીસમી સદ!ના મ�યભાગથી, વષ� 1951–2018 મા ંઉતર!ય 2હ*દ 

મહાસાગરમા ંઆવતા ચSવાતો ઓછા થયા છે. તેનાથી િવપ2રત, ચોમાસા પછ!ના સમયગાળા દરિમયાન Yબૂ જ 

તી� ચSવાતી તોફાનોની સJંયા પાછલા બે દાયકા (2000-2018) દરિમયાન નzધપા� ર!તે વધી છે. દાયકા 

દ!ઠ એક ભયકંર ચSવાતી તોફાન નzધાઈ ર�ુ ંછે.  

જો ક�, આ ચSવાત સાથે વૈિ�ક ગરમીCુ ંજોડાણ હોવાનો Wપfટ સકં�ત હ�ુ rધુી મ`યો નથી. કલાયમેટ 

મોડ�લો એકવીસમી સદ! દરિમયાન આ િવWતારમા ંઉfણક2ટબધંીય ચSવાતની તી�તા વધશે તેp ુ ંદશા�વે છે. 

� �હમાલય િવ"તારમાં થયેલ પ�રવત�ન : વષ� 1951–2014 દરિમયાન 2હkhુ�ુશ 2હમાલય િવWતારના તાપમાનમા ં

આશર� 1.3 2ડ#ીનો વધારો થયો હતો. તાQતરના દાયકાઓમા ંઅહ¢ના ક�ટલાક િવWતારોમા ં 2હમવષા�C ુ ંFમાણ 

ઓ� ંથઇ ર�ુ ંછે અને 2હમશીલાઓ વÃ ુપીગળ! રહ! છે. તેનાથી િવપ2રત, �ચી પહાડ!ઓ ધરાવતી કારાકોરમ 

પવ�તમાળાઓમા ંિશયાળામા ંવÃ ુ2હમવષા�નો અCભુવ થયો છે Qણે &લિેશયર પીગળવાથી થતા સકંોચનથી આ 

x�ેને બચાM;ુ ંછે. 
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એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા,ં 2હkhુ�ુશ 2હમાલય િવWતારમા ંસપાટ! પરના વાિષ¤ક સર�રાશ તાપમાનમા ં

5.2 2ડ#ી સે*ટ!#ેડનો વધારો થવાનો Rદાજ છે. (RCP8.5 સભંાવના અCસુાર) CMIP5 અCસુારના Rદાજ 

વાિષ¤ક વરસાદમા ં વધારો દશા�વે છે, પરંP ુ એકવીસમી સદ!ના Rત rધુીમા ં 2હkhુ�ુશ 2હમાલય Fદ�શમા ં

બરફવષા�મા ંથઇ રહ�લો ઘટાડો વÃ ુિવWતારોમા ંફ�લાશે. 

� ઉપસહંાર : વીસમી સદ!ના મ�યભાગથી ભારતમા ંસર�રાશ તાપમાનમા ંવધારો, ચોમાસાના વરસાદમા ંઘટાડો, 

હ!ટવેવ (વÃ ુ તાપમાન) અને વÃ ુ વરસાદની ઘટનાઓમા ં વધારો, hુfકાળના બનાવોમા ં વધારો, દ2રયાની 

સપાટ!મા ં વધારો જોવા મ`યો છે. વÃમુા ં ચોમાસાની િસWટમમા ં અ*ય ફ�રફારોની સાથે તી�તાવાળા ગભંીર 

ચSવાત જોવા મળ! ર�ા છે. માનવીય Fpિૃ¡ઓએ Fાદ�િશક હવામાનના આ ફ�રફારોને Fભાિવત કયા� હોવાના 

^રૂતા વૈÝાિનક ^રુાવા છે. 

એકવીસમી સદ! દરિમયાન માનવીય Fpિૃતઓને કારણ ેથાય રહ�લ કલાયમેટ ચઈે*જની અસરો ઝડપથી 

વધવાની અપેxા છે. ભિવfયમા ં કલાયમેટ FોQeશનને ચો
સ બનાવવા માટ�, ખાસ કર!ને Fાદ�િશક Wતર� 

આગાહ!ના સદંભ�મા,ં ^Óૃવી Fણાલીની F2Sયાઓના Ýાનને rધુારવા માટ� M;હૂા>મક અ9ભગમો િવકસાવવા 

ઉપરાતં િનર!xણ Fણાલીઓ અને કલાયમેટ મોડ�લોને વધારવાની F2Sયા ચાq ુરાખવી જjર! છે  

� કલાયમેટ એ'શન બી� હરોળમા ંyકૂાશે   

કોવીડના કહ�રમા ંબીD બાબતો કોરાણે Iકૂવી પડ� તેવી ગભંીર પ2રbWથિત િવ� સમx આવી છે. ;રુોપ-

અમે2રકા બાદ હવે ઇઝરાયેલ, રિશયા, ભારત Qવા દ�શોમા ં કોરોનાનો ખેર વધી ર�ો છે. લોકદડાઉનના 

સમયગાળાનો ઉપયોગ rસુ�જ થવા માટ� કરવાનો હતો પણ bWથિત રોજબરોજ ગભંીર બની રહ! છે. વ9ંચત 

સIદુાય માટ� તકલીફો વધી રહ! છે, Dવન બચાવવા ગામડ� ગયેલા મ�ૂરો રોજગાર માટ� ફાફંા માર! ર�ા છે. 

મનર�ગા હ�ઠળ રોજગાર!ની તકો મળે અને �ુદરતCુ ંસવંધ�ન થાય તેવા નવીન Fયાસો હાથ ધરવાની જjર છે. 

#ીન કવર વધે, જળસચંયના કામો થાય, સWટ�ને9બલીટ! વધે તે માટ�ના નવતર Fયાસો અને રોજગારની તકો – 

આ બે બાબતો જોડ!ને આપણે સાચી 2દશામા ંઆગળ વધી શક!એ તેમ છ!એ. CAMPA હ�ઠળ એક�ુ ંથયેqુ ં ફંડ 

વાપરવાCુ ં હોય ક� િમનરલ ફાઉ*ડ�શનCુ ં ભડંોળ હોય ક� પછ! પયા�વરણીય સમિંત હ�ઠળ પયા�વરણીય bWથિત 

rધુારવા માટ� આિથ¤ક કમીટમે*ટ હોય – બધા સસંાધનોનો વાજબી ર!તે ઉપયોગ થવો આQ જjર! બ*યો છે. 

;નુાઇટ�ડ નેશ*સની દર વષ³ યોNતી કલાયમેટ ચઈે*જ કો*ફર*સ COP-26 આ વષ³ ન2હ યોNય અને 

આગામી વષ³ નવે\બરમા ં યોNશે તેવી Nહ�રાત થઇ ªકૂ! છે. �ૂન માસમા ં UNFCCC ના નેN હ�ઠળ June 

Momentum for Climate Change આયો{જત થ;ુ ંQમા ંRACE TO ZERO �બંશેનો Fારંભ કરાયો Q વત�માન 

અને ભિવfય માટ�ની F2Sયા છે Q સ�ય દ�શોને રાfg!ય કxાએ પોતાના આયોજનો r²ુઢ કરવામા ંમદદ કરશે. 

દ�શો  વત�માન bWથિત દશા�વતા COP-26 માટ�ના આયોજનો ઉપરાતં વષ� 2025 અને વષ� 2030 વEચનેા 
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વચગાળાના આયોજનો Nહ�ર કરશે. જોક� વાટાઘાટો એ �ૂનના મોમે*ટમનો હ�P ુ ન હતો, કલાયમેટ ચઈે*જ 

વાટાઘાટો ઓeટોબર માસમા ંદ�શોના Fિતિનિધ મડંળ jબj મળ! શકશે >યાર� જ થશે. 

જોક�, આ કોરોના કાળમા ંઆપણને એક F§ થાય ક� - જો િવ� માનવ Dવનની રxા માટ� કોિવડ -19 

Qવા વૈિ�ક ખતરાથી rરુ9xત અથ�ત�ંને Wથ9ગત કર! શક� છે, તો આપણ ેકલાયમેટ ચઇે*જના પ2રણામો નજર� 

જોઈ ર�ા છ!એ >યાર� એનાથી બચવા માટ�, તેનો સામનો કરવા માટ� ગભંીર પગલા લવેામા ંક�મ પાછ! પાણી 

કર! ર�ા છ!એ? સવાલના જવાબો છે અને આપણે સૌએ એ Nણવા જ પડશે, િવચારવા જ પડશે. દ�શોએ તેમની 

અથ�MયવWથાને "#ીન ઈકોનોમી" બનાવવા માટ� જjર! અબજોનો સ2Sયપણ ે ખચ� કરવો પડશે. Qમ આપણે 

કોિવડ -19 પછ! અથ�ત�ંને ધબકP ુ ં કરવા િવશાળ સસંાધનો ઉપલÈધ કરાવી ર�ા છ!એ >યાર� આપણ ે એ 

િવચારpુ ંર�ુ ંક� આQ આપણી પાસે નવી M;હૂરચનાથઈ આગળ કદમ ઉઠાવવાની અન*ય તક છે. અથ�ત�ંના 

ર!કવર! પેક�જ આિથ¤ક અને કલાયમેટ એeશન - બનેં લ�યો પર �યાન આપી શક� છે. જjર! એ છે ક� વÃ ુ

#ીનહાઉસ ગસેના ઉ>સÆનથી આિથ¤ક pÇૃÄને આગળ લઇ જવાના શોટ� ટમ� આયોજનોને બદલ ેસરકાર કાય�કાર! 

અને પ2રવહન Fણાલીમા ંpÇૃÄને Fો>સાહન આપતા M;હૂા>મક રોકાણો સાથે િનણા�યક કાય�વાહ! કર�. 
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