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ફ=ત ખાનગી 

સપંાદન 

મહ%શ પડં?ા 

પયા�વરણ િમ@  

 

કોિવડ-૧૯, િનસગ� વાવાઝોEું

આFફાનનો ક%ર, તીડના આ;મણો આપણ ેઆ વષH અIભુ�યા

હ/ુ પણ વેઠ( રLા છ(એ. વારંવાર માવઠા થવા

ઠંડ(મા ંવધઘટ થવી, �ુ�કાળ અને અિતQ�ૃ�ટ થવી 

Rણ ેક%લેSડર (િતથી) બની રUુ ંછે. આપણ ેતેન ે6ુદરતી ક%ર ક% 

6ુદરતી Vકોપમા ં ખપાવી રLા છ(એ

Vકોપ નથી આ માનવસWXત આફતો છે

૨૨ મી મે ના ં રોજ િવ2એ બાયો ડાયવરિસટ( ડ% 

મના�યો અને તેનો િવષય Zખ ખોલી નાખે

આપણા V[ોIુ ં િનરાકરણ 6ુદરતમા ં જ સમાયે\ુ ં છે અને 

6ુદરત એટલે એણ ે બ]ેલ “_વ િવિવધતા

રસી ક% એલોપથી (મેડ(કલ સાયSસ) મા ંચોaસ દવા શોધાઈ 

નથી પરંc ુગરમ મસાલા (બાયો ડાયવરિસટ(

અને ઉકાળાઓમા ંતેની  સારવાર શf બની રહ( છે
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મહ%શ પડંયા  

િનસગ� વાવાઝોEુ,ં વા વાવાઝોEુ,ં 

તીડના આ;મણો આપણ ેઆ વષH અIભુ�યા, 

વારંવાર માવઠા થવા, ગરમી અને 

�ુ�કાળ અને અિતQ�ૃ�ટ થવી – આ હવે 

આપણ ેતેન ે6ુદરતી ક%ર ક% 

6ુદરતી Vકોપમા ં ખપાવી રLા છ(એ. હક(કતે, આ 6ુદરતી 

Vકોપ નથી આ માનવસWXત આફતો છે.  

મી મે ના ં રોજ િવ2એ બાયો ડાયવરિસટ( ડ% 

મના�યો અને તેનો િવષય Zખ ખોલી નાખ ે તેવો હતો. 

આપણા V[ોIુ ં િનરાકરણ 6ુદરતમા ં જ સમાયે\ુ ં છે અને 

_વ િવિવધતા”. કોિવડ-૧૯ ની 

મા ંચોaસ દવા શોધાઈ 

બાયો ડાયવરિસટ(/_વ િવિવધતા) 

અને ઉકાળાઓમા ંતેની  સારવાર શf બની રહ( છે. 

��  

અિનયતકાલીન) 

સપંાદક(યમાગ�દશ�ન 

ફાFkનુીજોષી 
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તીડIુ ંઆ;મણ nુ ંકામ થાય છે ? તીડને રહ%ણાકં િવતારોમા,ં ખેતરોમા,ં શહ%રોમા ંક%મ આવQુ ંપડpુ?ં જો 

જગંલોમા ંqરૂતા Vમાણમા ંવનપિતઓ હોત તો કદાચ તીડના આ;મણો ના થયા હોત. ભૌગો&લક પ3રrથિત 

પણ તીડના થળાતંર માટ% એટલીજ જવાબદાર છે અને તેIુ ં stુય કારણ છે કલાયમેટ ચેSજ. તાપમાનમા ં

મોટાપાયે ફ%રફાર થવાથી વાવાઝોડા ઉ9પu થાય છે v સામાSય ર(તે દ3રયા કાઠં% @ાટક% છે. 6ુદરતી ર(તે જ 

વાવાઝોડાની ગિત ઓw ંકરવાIુ ંકામ દ3રયા 3કનાર% રહ%લ મેS#ો�સ અને અSય Q]ૃો xારા થcુ.ં તે ઉપરાતં, ગીચ 

જગંલો વાવાઝોડાની તીyતાને ઘટાડવામા ંઉપયોગી થઇ પડતા. ૨૦૦૪મા ં{યાર% દ&]ણ ભારતમા ંVચડં �નુામી 

આવી 9યાર% v દ3રયા 3કનાર% ચેર(યાની વનરા� હતી 9યા ં�નુામીની અસરો નહ(વત થયેલી.  

૫ મી /ૂન િવ2 પયા�વરણ 3દવસ - આ વખતનો િવષય છે _વ િવિવધતા મતલબ ક%, 6ુદરતી સપંદાIુ ં

ર]ણ કરો. પરંc,ુ આv આપણ ેઈકોનોિમક #ોથ/આિથ|ક િવકાસની Zધળ( દોટ sકૂ( છે અને �વનIુ ંsFૂય 

ગા&ણિતક/આિથ|ક મોડ%લમા ંજોઈ રLા છ(એ. GDP વધાર% એ દ%શIુ ંsFૂય ��ુ ંઅને એ દ%શ િવકિસત કહ%વાય 

એવા દંભમા ં આપણે રાચીએ છ(એ. આિથ|ક િવકાસ દર �ચો લાવવા માટ% આપણે 6ુદરતી સપંદા (ખનીજો, 

જગંલો, નદ(ઓ વગર%) નો બેફામ ઉપયોગ કર(એ છ(એ vનાથી 6ુદરતી સcંલુન બગાડ% છે v 6ુદરતી આફતોમા ં

પ3રણામે છે. હવા અને પાણી V�ૂષણ વધવાથી આરો�ય ઉપર બ�જુ ગભંીર અસરો જોવા મળ( છે. દંભી આિથ|ક 

મોડ%લોને લીધે અસtંય ગર(બો, વ&ંચતોના �વવાના અિધકારો અને આ9મસSમાનનો  છેદ ઉડ( ગયો છે. કોિવડ-

૧૯ના લીધે v શ�દ Vચ&લત થયો તે છે - સોિશયલ ડ(ટSસ�ગ (સામાWજક �ૂર() પરંc ુહક(કતે આ દંભી આિથ|ક 

િવકાસે સામાWજક �ૂર( વધાર( દ(ધી છે.  

આપણે 6ુદરતી આપદાઓથી ર]વા માટ% ડ(ઝાટર મેનેજમેSટ એ=ટ બના�યો. NDRF અને SDRFની 

ટ(મો તૈયાર કર(. આ મર�વાઓ 6ુદરતી આપિ�મા ંલોકોના �વ બચાવે છે તે �બૂજ જ�ર( છે જ પરંc ુ6ુદરતી 

આપદા ઓછ( થાય તેવા Vય9નો આપણ ેકર(એ છ(એ ખરા એ V[ અગ9યનો બની રહ% છે. છેFલા ૨૬ વષ�થી 

આપણ ે કલાયમેટ ચેSજ !ગેની વૈિ2ક િશખર પ3રષદો અને કરારો કર( રLા છ(એ પરંc ુ આ દંભી કરારોને 

આ9મસાત કરવા કોઈ તૈયાર નથી અને એટલ ેજ આ 6ુદરતી આપદાઓ આપણ ેરોક( શકતા નથી. પયા�વરણના 

કાયદાઓ છળકપટ કર(ને ઢ(લા બનાવી દ%વા અને દંભી ભાષણોમા ંપયા�વરણ બચાવવાની વાતો કર(ને વાહવાહ( 

\ ૂટં(ને લોકોની Zખોમા ં�ળૂ નાtયા િસવાય આ રાજક(ય નેતાઓએ nુ ંકpુ� છે ? 6ુદરતી સપંદાનો નાશ કરો, 

દ3રયા 3કનારાને વેરાન બનાવી દો – આ બ�ુ ં કર(ને 6ુદરતી આપિ�ઓને આપણ ે સામે ચાલીને આમ@ંણ 

આપીએ છ(એ. 9યારબાદ Rનહાિન ઘટ(, ઓw ંIકુસાન થpુ ંvવી હ�યાધારણાઓ મેળવીને સરકારો પોતાની પીઠ 

થાબડ( રહ( છે. 

6ુદરતી Vકોપ ઘટાડવાIુ ંકામ આપણા જ હાથમા ંછે અને સરળ પણ છે. આપણે જો 6ુદરતી સસંાધનોનો 

િવનય િવવેકqવૂ�ક, ખપqરૂતો Vામા&ણક ઉપયોગ કર(nુ ંતો 6ુદરતનો આપણને જ�ર સાથ મળશે.    
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પયા�વરણ િમ@ે તા. ૨૫/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ kજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ�ના ચરેમેન �ી sકુ%શ qરૂ( 

(આઈએએસ)ને લખેલા પ@મા ં તાvતરમા ં (એિVલ ૨૦૨૦) kજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ� xારા લોકડાઉન 

પહ%લા અને લોકડાઉન દર�યાન State of Environment, Gujarat !તગ�ત (૧) Ambient Air Quality(State Of 

Environment Report Air Quality Gujarat During Covid-19 National Lockdown) (૨) Surface Water 

Quality(Study Report Surface Water Quality Gujarat During Covid-19 National Lockdown) િવષેના અ¤યાસ 

અહ%વાલ તૈયાર કરવામા ંઆ�યા તેનો સદંભ� આપીને આ અ¤યાસ અહ%વાલને આધાર% ભાિવ આયોજન કરવાની 

તાક(દ% જ�ર હોવાIુ ંકહ%વાpુ ંછે.  

� *%�. : 

1. આ અ¤યાસ અહ%વાલને આધાર% તજ¥ોની એક સિમિત બનાવીને તેમના �ચૂનોને આધાર% એ=શન ¦લાન 

બનાવવાIુ ં�ચૂન કરવામા ંઆ�pુ ંછે. 

2. લોકડાઉન પછ( {યાર% qનુ: �યવહાર શ¨ુ થયા છે 9યાર% તેનો પણ અ¤યાસ કરવો જ�ર( બSયો છે.  

3. કચરા �યવથાપન !ગનેો પણ લોકડાઉન પહ%લાનો અને દર�યાનનો અ¤યાસ કરવાની જ�ર છે  

4. હવા પાણી અને કચરા �યવથાપન !ગેનો સવા�ગી એ=શન ¦લાન િનબત ધારકોના અ&ભVાયો લઈને 

બનાવવાની તાતી આવ©યકતા છે.  

�.к'�6� દ����� ���� ,-� 8�&��� )!*+� ��� �� 3.'��. 	9���  

kજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ�ની સ�ાવાર વેબસાઇટ પર અ&ગયારમી મેના રોજ Study Report Surface 

Water Quality Gujarat During Covid-19 National Lockdown sકૂવામા ંઆ�યો. આ અ¤યા� ુઅહ%વાલ તૈયાર 

કરવામા ં kજુરાતના ૭૦ vટલા થળોએથી  પાણીના નsનૂા લેવામા ં આ�યા છે. vમા ં નદ(ઓ,ખાડ( અને 

ક%નાલનો સમાવેશ કરવામા ંઆ�યો છે. અ¤યાસમા ંપાચં પેરામીટર લેવાયા છે. vવાક%, (૧)Total Dissolved Solids 

(TDS), (૨)Ammoniacal Nitrogen, (૩)Chemical Oxygen Demand (COD), (૪) Biological Oxygen Demand (BOD) 

અને  (૫)Dissolved Oxygen (DO) 

	9����� :�;� 3�3�. &.<0 �.,  

• આ 3રપોટ�મા ંપાણીની kણુવ�ાને આધાર% તેન ેપાચં િવભાગમા ંવપરાશ કર( શકાય તેIુ ંકો�ટક પણ આપે\ુ ં

છે. vમક%, A  :પીવા યો�ય પાણી, B :  નાન માટ% વાપર( શકાય,C : યો�ય «(ટમેSટ પછ( પીવા માટ% વાપર( 

શકાય, D:  વSય �વો અને માછલીઓ વાપર( શક%,  E : િસ¬ચાઈ માટ% તેમજ ઉોગોમા ં6ુ&લ¬ગ માટ% 

• ૩૭૧ 3કલોમીટર લાબંી સાબરમતી નદ(માથંી 6ુલ આઠ નsનૂા લવેામા ંઆ�યા છે. V.N &®જ પાસે COD, BOD 

અને એમોિનયા નાઈ«ોજનIુ ંVમાણ વધાર% જોવા મ¯pુ ંતેમજ DO માપી ના શકાpુ ંતેટ\ ુઓw ંહc.ુ તેજ 

��������� >���?��� ,-� �.1����� 
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ર(તે નારોલ ખાતે ડાઉન «(મમા ંઆવી જ પ3રrથિત જોવા મળ(. તેમ છતાયં એકંદર% નદ(ના પાણીની 

kણુવ�ા �ધુર%લી કહ( શકાય.  

• ખાર(કટ ક%નાલના અ¤યાસ દરિમયાન જોવા મ¯pુ ંક% િનરમા &®જ પાસે એમોિનયા નાઈ«ોજન તેમજ BOD 

અને CODIુ ંVમાણ  િનયત મા@ા કરતા ંવધાર% જોવા મ¯pુ.ંખાર( નદ(ની વાત કર(એ તો ગેરતqરુ, લાલી, 

િપ¬ગળજ ખાતે V�ુષણની મા@ા જોવા મળ(. આમ,ખાર(કટ ક%નાલ અને ખાર( નદ(મા ંlockdown હોવા છતાયં 

ઈ°છનીય �ધુારો જોવા મ¯યો નથી 

• 3રપોટ� કહ% છે ક%,1,322 3કલોમીટર લાબંી નમ�દા નદ(ની પ3રrથિત યથાવત જળવાઈ રહ( છે .એટલે ક% , 

lockdown પહ%લા ંપણ V�ૂષણ ન હc ુ.ં v આજની rથિતએ પણ જળવાઈ રUુ ંછે. નમ�દા નદ(ના પાણીને 

ક%ટ%ગર( A મા ંsકૂવામા ંઆ�pુ ંછે. 

• 250 3કલોમીટર લાબંી મહ( નદ(ના છ vટલા થળોએથી પાણીના નsનૂા લેવામા ંઆ�યા છે. 3રપોટ� અIસુાર 

લોક ડાઉનની પહ%લા ંપણ આ નદ(ની પ3રrથિત સાર( હતી. v આv પણ જળવાઈ રહ( છે અને એટલે આ 

નદ(ને ક%ટ%ગર( A મા ંsકુવામા ંઆવી છે. 

• બ�ચુ&ચ±ત અને વડોદરા શહ%રમાથંી પસાર થતી િવ2ાિમ@ી નદ(માથંી બે નsનૂા લવેામા ંઆ�યા છે. આ 

નદ(ને પણ ક%ટ%ગર( A મા ંsકૂાઈ છે એટલે ક% આસોદ &®જ પાસે િવ2ાિમ@Iુ ંપાણી પીવા લાયક છે. 

• ૭૨૪ 3ક.મી લાબંી અને �રુત શહ%રમાથંી પસાર થતી તાપી નદ(ના છ નsનૂા લેવામા ંઆ�યા છે. 3રપોટ� 

Vમાણે નદ(ને ક%ટ%ગર( A મા ંsકૂવામા ંઆવી છે. 

• 131 3ક.મી લાબંી દમણગગંા નદ( ક% v વાપી પાસેથી પસાર થાય છે. આ નદ(ના પાણીના બે નsનૂા લેવામા ં

આ�યા છે. ડાઉન «(મમા ંTDS અને એમોિનયા નાઈ«ોજનIુ ંVમાણ લોકડાઉન પહ%લાની rથિત કરતા ંવધાર% 

બતાવે છે. ઉપરવાસને ક%ટ%ગર( A અને નીચે વાસ (કાચીગાવ)ને ક%ટ%ગર( C મા ંsકૂવામા ંઆ�યા છે. 

• ભ�ચ અને !કલે2ર વ°ચે આવેલી આમલાખાડ(ના પાણીના બે નsનૂા લેવામા ંઆ�યા છે. !કલે2ર &®જ 

પાસે આવેલ થળે લોકડાઉનની પહ%લાનંી rથિત કરતા અ9યારની rથિત નબળ( છે 

• કોલક નદ(ના @ણ નsનૂા લેવામા ંઆ�યા છે 3રપોટ�મા ંજણા�યા Vમાણે કોલક નદ(ની પ3રrથિત લોકડાઉન 

પહ%લા ંv હતી તેવી જ જળવાઈ રહ( છે. નેશનલ હાઇવે નબંર-૮ પર આવેલ મોરાઈ ગામ ખાતેIુ ંપાણી તો 

ક%ટ%ગર( Aમા ંઆવે છે.પીવા લાયક છે.પાટલીયા ગામ ખાતે લોકડાઉન દરિમયાન TDS મા ંન³ધપા@ વધારો 

જોવા મ¯યો છે 

• શેઢ( નદ(ના પાણીના બ ેનsનૂા લેવામા ંઆ�યા છે બનેં નsનૂાઓમા ંલોકડાઉન પછ( ટ(ડ(એસ મા ંથોડો 

વધારો જોવા મ¯યો છે. આ નદ(ને V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ�ના 3રપોટ́ ક%ટ%ગર( A મા ંસામેલ કર( છે. 

• ભોગાવો નદ(મા ંવઢવાણ &®જ પાસે કોઈ �ધુારો ન³ધાયો નથી 

• આ ઉપરાતં, V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ� xારા ક(મ, ભોગાવો, મ�ઢોળા, ભાદર, કાવેર( અને પાર નદ(માથંી એક-

એક નsનૂા લવેાયા છે. લોકડાઉન હોવા છતાયં ભાદર નદ(ના  �ુ�લીપાટ (vતqરુ) ખાતે TDS, COD, BOD 

ની મા@ા Vમા&ણત મા@ા કરતા ઘણી જ વધાર% છે. 
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@��.���  к"���к ��� -���A &.�� BC D�. Fк", 

1) ૧૯ મી /ુલાઇ 2019 ના રોજ લોકસભામા ંqછૂાયેલા V[ના જવાબમા ંપયા�વરણમ@ંીએ જણાવે\ુ ંક% 

kજુરાતમા ં20 નદ(ઓ vવીક%, આમલાખાડ(, ભાદર, ભોગાવો, ખાર(, સાબરમતી, િવ2ાિમ@ી, ઢાઢર, િ@વેણી 

અમરાવતી, (Tributary of Narmada), દમણ ગગંા, કોલક, મહ(,શેઢ(,તાપી, અનાર,બાલેહવાર ખાડ(, ક(મ, 

મે2ા, મ�ઢોળા, નમ�દા વગેર% V�ૂિષત છે 

2) 28 નવે�બર 2019 ના રોજ પણ લોકસભાના V[ના જવાબમા ંપયા�વરણ મ@ંાલય xારા જવાબ અપાયો છે ક%, 

kજુરાતમા ં20 નદ(ઓ vવીક%, આમલાખાડ(, ભાદર, ભોગાવો, ખાર(, સાબરમતી, િવ2ાિમ@ી,ઢાઢર, િ@વેણી 

અમરાવતી, (Tributary of Narmada), દમણ ગગંા, કોલક, મહ(,શેઢ(,તાપી, અનાર,બાલેહવાર ખાડ(, ક(મ, 

મે2ા, મ�ઢોળા, નમ�દા વગેર% V�ૂિષત ઘોિષત કર%લ છે. 

આમ, ભારત સરકારના વન અને પયા�વરણ મ@ંાલય તેમજ જલ શr=ત મ@ંાલય xારા ઉપરો=ત ૨૦ 

નદ(ઓ લોકડાઉન પહ%લેથી જ V�ૂિષત ઘોિષત કર%લ છે આમ છતા ંkજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ� આ ર(પોટ�મા ં

એવો દાવો કર% છે ક% આ નદ(ઓ લોકડાઉન પહ%લાથી જ ચોtખી છે. (લોકસભામા ંqછૂાયેલ V[ોની િવગતો 

લોકસભાની વેબસાઈટ પર ઉપલ�ધ છે.) 

@��.���. 	9��� к��� �DC к"���к )G. 6H�� D�  

1) લોકડાઉન હોવા છતાયં ક%ટલાય નsનૂાઓમા ંCOD અને BOD Iુ ંVમાણ વધાર% જોવા મ¯pુ ંછે  

2) TDS ની મા@ા પણ ક%ટલાક થળે વધેલી દ%ખાય છે. 

3) અલબ�,kજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ� xારા v અ¤યાસ કરવામા ંઆ�યો છે તેમા ંV�ૂષણ ઘટ¸ુ ંનથી તેના 

કારણો અને V�ૂષણ ઘટ¸ુ ંછે તો તે કયા કારણોથી તે પ�ટ નથી જણાવાpુ.ં 

kજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ� xારા લોકડાઉનના સમયગાળામા ંkજુરાતની નદ(ઓનો અ¤યાસ કરવામા ં

આ�યો છે આ પગ\ુ ંસરાહનીય છે .પરંc,ુ સાથે સાથે 	��C � -�� D� к", 

1. અ¤યાસને આધાર% એ=શન ¦લાન બનાવો ક% vથી લોકડાઉન પછ( પણ પયા�વરણીય પ3રrથિત v �ધુર% છે 

તે જળવાઈ રહ%. 

2. અ¤યાસIુ ં�ડાણથી િવ©લષેણ કર(ને તેમ થવા પાછળના કારણો શોધીને એ=શન ¦લાન બનાવવાની �બૂ જ 

જ�3રયાત છે 

3. kજુરાત V�ૂષણ િનય@ંણ બોડ� xારા આ 3રપોટ� તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે પરંc ુતેને આધાર% ચોaસ 

આયોજન ગોઠવાય એ એટ\ુ ંજ જ�ર( છે 

(સંદભ� : પયા�વરણ િમ� �વારા ગુજરાત �દૂષણ િનયં�ણ બોડ�ન ેલખાયેલ પ�ો)  
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બદલાયેલ rથિતમા ંપયા�વરણિમ@ના #ીન ક%ટા&લટ સાથીઓએ ઓનલાઈન મા¹યમો થક( એક નવી 

શ�આત કર(, સવંાદ (Talk to Talk) બેનર હ%ઠળ પયા�વરણીય sºુાઓ !ગે િનયિમત સવંાદ થઇ રLો છે. મે 

મ3હનાથી શ¨ુ થયલ આ પહ%લમા ં રાહ ફાઉSડ%શન અને આ�વન િશ]ણ િવભાગ, kજુરાત િવાપીઠ પણ 

સહયોગ કર( રLા છે. અઠવા3ડયામા ંએક વાર યોજવાના આયોજન સાથે સ»ંુ કરાયેલ આ સીર(ઝ પયા�વરણીય 

3દવસો િનિમતે પણ આયોWજત કરાઈ રહ( છે. નવીનતમ મા3હતી માટ% ઇનટા#ામ પેજ green_catalyst.pm જોવા 

અથવા ઈ-મેઈલ &લટમા ંજોડાવા paryavaranmitra502@gmail.com પર ઈ-મેઈલ મોકલવા િવનતંી છે. 

1. �.к'�6� દ����� ��$�"J�  ������� – L"ш � '�� ��?� � ��દ  

આ િવષય સાથે “સવંાદ “ િસર(ઝની શ�આત 

દસમી મેના રોજ થઇ. ઇSટા#ામ લાઇવ xારા Vિતક 

પટ%લે પયા�વરણ ]ે@ે અ#ણી એવા મહ%શભાઈ પડંયા 

સાથે વાતચીત કર( અને લોક ડાઉન દરિમયાન 

પયા�વરણીય ઘટકોમા ંજોવા મળેલા હકારા9મક ફ%રફારો 

!ગે િવcતૃ ચચા� થઇ. સ¼ભાગીઓએ પોતાના 

અIભુવો અને V[ો sfૂા. આ જ 3દવસે ½મ એપ 

xારા પણ સ¼ભાગીઓએ આ કાય�;મમા ં ભાગ લીધો. 

#ીન ક%ટા&લટ સ¤યો, િવાથ¾ઓ, િશ]ણશા¿ીઓ 

અને નાગ3રક સગંઠનના Vિતિનિધઓ આ કાય�;મમા ં

જોડાયા હતા. 

2. к"�к� ���&�N� ��" O����  к��દ�кC� &.-��<A - Q� ��R�+O�< L����� 

 3દFહ( rથત “ટોr=સક &લ¬ક” સંથાના સીનીયર Vો#ામ કો-ઓડÀનેટર �ી િપpષુભાઈ મહાપા@ા સાથે 

#ીન #ીન ક%ટા&લટના સ¤ય િVયકંાએ સવંાદ આદયÁ. અ9યાર% આપણે vટલા વ� ુરસાયણો રોજબરોજની  

 

S�� к"������ @ ���3��� ���CU “� ��દ (Talk to Talk)” 
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�વનશૈલીમા ં વાપર( રLા છે તે સરવાળે આપણને 

Iકુસાન કર( રLા છે. આ સમયે ભારતમા ંકાયદાક(ય 

]ે@ે ક%િમકલ મેનેજમેSટ !ગે કાયદો nુ ં કહ% છે તેની 

વાત સરળ શૈલીમા ંિપpષુભાઈએ કર(

Y. Our solutions are in Nature –

3��.'�������C '" ����� '.. ��-� ��?� 

� ��દ  

 તાર(ખ ૨૨ મે ના રોજ સવાર% 

#ીન ક%ટા&લટ xારા ઈSટા#ામ લાઈવ પર 

Zતરરા�«(ય _વિવિવધતા િવિવધતા 3દવસ િનિમ� ે

સવંાદ કાય�;મ યોજવામા ંઆ�યો હતો

િવષય હતો: Our solutions are in nature. 

પયા�વરણ િમ@  

�વનશૈલીમા ં વાપર( રLા છે તે સરવાળે આપણને 

આ સમયે ભારતમા ંકાયદાક(ય 

 ક%િમકલ મેનેજમેSટ !ગે કાયદો nુ ં કહ% છે તેની 

વાત સરળ શૈલીમા ંિપpષુભાઈએ કર(. 

– �['� 

��-� ��?� 

મે ના રોજ સવાર% ૧૧ વા�યે 

ટ xારા ઈSટા#ામ લાઈવ પર 

Zતરરા�«(ય _વિવિવધતા િવિવધતા 3દવસ િનિમ� ે

કાય�;મ યોજવામા ંઆ�યો હતો. આ કાય�;મનો 

Our solutions are in nature. vમા ંિન�ણાત વ=તા હતા ડૉ. પÃનાભ નાગર ક% vઓ 

S. University મા ંbotany િવભાગ 

છે. તેઓએ M. Sc. &  Ph.D. Bioscience 

બાવીસ વષÁથી િશ]ણ]ે@ ેસ3;ય Vો

પણ લtયા છે. આ કાય�;મમા ં સવંાદની શ�આત 

ક%ટા&લટ ૠચા િ@વેદ(એ V[ો qછૂ(ને કર(

લગભગ ૭૦ vટલા લોકો જોડાયા હતા

 ૠચા િ@વેદ(એ �યr=ત િવશેષનો પ3રચય આપી 

કાય�;મની શ�આત કર(. _વિવિવધતા એટલે nું

માટ% મહ9વqણૂ� છે?. 9યારબાદ તે કઈ ર(તે માપી શકાય 

તથા તેની Rળવણી કઈ ર(તે કરવી તેવા V[ો

ઉ�રો સાથે સવંાદ થયો. 9યારબાદ હાલની પ3રrથિતને 

¹યાનમા ંરાખીને કોરોના મહામાર(ની _વિવિવધતા પર nુ ં

અસર થઈ શક% એ િવષે પણ વાત 

ર(તે સરળ ભાષામા ં િવ©લેષણ તથા ઉદાહરણ સાથે 

મા3હતી આપી હતી.  

(અહ%વાલ 
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નાગર ક% vઓ વડોદરાની M. 

ગ મા ંAssistant professor 

Bioscience િવષયમા ંકર%લ છે. 

બાવીસ વષÁથી િશ]ણ]ે@ ેસ3;ય Vો. નાગર% સાત qુતક 

મા ં સવંાદની શ�આત #ીન 

એ V[ો qછૂ(ને કર(. આ કાય�;મમા ં

યા હતા.  

એ �યr=ત િવશેષનો પ3રચય આપી 

_વિવિવધતા એટલે nુ?ં તે શા 

9યારબાદ તે કઈ ર(તે માપી શકાય 

તથા તેની Rળવણી કઈ ર(તે કરવી તેવા V[ોના રસVદ 

9યારબાદ હાલની પ3રrથિતને 

ની _વિવિવધતા પર nુ ં

વાત થઇ. ડૉ. નાગર% રસVદ 

િવ©લેષણ તથા ઉદાહરણ સાથે 

અહ%વાલ : ૠચા િ@વેદ() 
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\. COVID-19 L���C�  �]^���к 	�O- 	�� R����.�� _ *�к�  

 તાર(ખ ૨૪-૦૫-૨૦૨૦ ના ંરોજ સાvં ૬ વા�યે ½મ િમ3ટ¬ગ એપ પર એક કાય�;મ પયા�વરણ િમ@ , 

રાહ ફાઉSડ%શન , #ીન ક%ટા&લટ તથા kજુરાત િવાપીઠ ના ંસહયોગ થી કરવામા ંઆ�યો હતો. vમા ંSCIENTIFIC 

TEMPER & ROLE OF YOUTH IN COVID-19 િવષય પર kજુરાત િવાપીઠ ના ં 6ુલપિત ડૉ. અનાિમકભાઈ શાહ 

િવશેષ¥ તર(ક% સવંાદમા ંજોડાયા હતા. 

 આ સાથે તેમને વૈ¥ાિનક અ&ભગમ અને pવુાનોની Åિૂમકા કોરોના મહામાર(ના સમયે ક%વી હોઈ શક% તે 

!ગે રસVદ મા3હતી અને ચચા� થઇ. સવંાદમા ંV[ોતર(નો દોર #ીન ક%ટા&લટના એ3ડટોર(યલ ટ(મની સ¤ય 

Æ��ટ ઓઝાએ સભંા¯યો હતો.  

 િવ¥ાનને સામાSય માણસ કઇ ર(તે સમ� શક% તેના ં િવશે �ી અનાિમ=ભાઈએ મા3હતી આપી. તેમણ ે

pવુાનોએ આ લોકડાઉનના ં સમયનો ફાયદો ક%વી ર(તે લેવો જોઈએ તેની પણ ચચા� કર(. તેમણ ે જણા�pુ ં ક% 

pવુાનોએ ઘર% રહ(ને ભણવાની સાથે બી� ઈ�ર VQિૃત 

પણ કરવી જોઈએ અને પોતાના �યr=ત9વમા ં ફ%રફાર 

લાવવો જોઈએ. 

 હવે પછ( આપણા અ¤યાસ;મમા ંઆવી કોઈ 

મહામાર( આવે તો nુ ંકરQુ ંતેનો એક િવષય ઉમેરવો ક% 

નહ� તેના ંપર પણ તેમણ ેપોતાના ંિવચારો �યકત કયા�. 

દવા અને સબંિંધત પેટSટ એ એમનો રસનો stુય 

િવષય હોવાથી એ િવષય પર પણ ચચા� થઇ.એમને આ 

િવષય મા ં રસ fાર% પડ?ો , ક%વી ર(તે તેઓ આમા 

આટલા આગળ આ�યા ં તÇ પણ તેમણે સહભાગીઓને 

જણા�pુ ં . ભારતમા ંઆ મહામાર(ની દવા શોધવામા ંnુ ં

Vયાસો થઇ રLા છે તે િવષે પણ તેમણે જણા�pુ.ં આ 

િસવાય તેની રસી બનાવા !ગે પણ વાત થઈ.  

આ ઉપરાતં, આ9મિનભ�ર ભારત માટ% pવુાનોએ nુ ં Åિૂમકા કરવી જોઈએ તે !ગે અનાિમ=ભાઈએ 

પોતાનો મત ર/ૂ કયÁ. આ સમય pવુાનો માટ%નો ઉ�મ સમય છે, pવુાનો પોતાના ં િવચારોને આગળ લાવી 

દ%શને આગળ લાવી શક% છે. દ%શ માટ% ક%વા ં કાયÁ pવુાનોએ કરવા ં જોઈએ તેના ં પર પણ ચચા� થઈ.!તે, 

ગાધંી�ના ંએકાદશ yત િવશે વાત કર(ને સવંાદ qણૂ� થયો.  

(અહ%વાલ : Æ��ટ ઓઝા) 
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૫૫૫૫. . . . “Waste Workers: Ground Worriers of waste management” 

 કોરોના સામે લડાઈ લડતા સફાઈ 

કામદારો !ગે સવંાદમા ં 29 મે ના રોજ 

ચચા� આરંભાઈ, પયા�વરણ િમ@ના ��ુી 

ફાFkનુી જોષી અને kજુરાત િવાપીઠના 

આસી. Vોફ%સર ડૉ. શેતલ બદોડ(યાએ આ 

િવષય પર મા3હતી આપી. સવંાદના stુય 

sºુાઓ જોઈએ તો,  

� Covid-19 મહામાર(ના સમયમા ં

રહ%ણાકં િવતારોમાથંી નીકળતા ઘર 

વપરાશનો કચરો ઘટÊો છે.લોક 

ડાઉનમા ં ઉોગો અને અSય 

સંથાનોIુ ં કામ અટકતા તેમના 

xારા પેદા થતો કચરો અટfો છે, 

હવે એકમો �લુી રLા છે 9યાર% rથિત બદલાશે.પણ નીચેનો કચરો આપણા સૌ માટ% જોખમ બની શક% છે. 

� આ ઉપરાતં, વપરાયેલા માક, કોરનટાઈન કરાયેલ ઘરોમાથંી નીકળતો કચરો, કોવીડ-૧૯ પેશSટની 

સારવાર દરિમયાન નીકળતો કચરો (બાયો-મેડ(કલ) એ વ� ુ જોખમી છે – આ થળોએથી કચરો 

એકિ@ત કરતા સફાઈ કામદારો તાલીમ મેળવેલા હોવા જોઈએ. 

� Waste worriers �� ABх    

• સફાઈ કમ�ચાર(ઓ – �pિુનિસપલ કોપÁર%શન સાથે કામ કરતા કામદારો, ખાનગી સંથાનોમા ં

કામ કરતા કામ કરતા સફાઈ કામદારો  

• રહ%ણાકં િવતારોમાથંી કચરો એકઠો કરતા સફાઈ કામદારો  

• �pિુનિસપલ ત@ં xારા ઘર% ઘરથી વાહન થક( કચરો લઇ જતા કમ�ચાર(ઓ  
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• રોડ-રતા પર સફાઈ કરતા કમ�ચાર(ઓ 

• વેટ ફ%સીલીટ( ખાતે કાય�રત કમ�ચાર(ઓ  

� તેમના V[ો  થોડા જોખમી છે – આ જ�ર( સેવા હોવાથી અટકાવી ના શકાય, ફર�યાત કામગીર( કરવી 

પડ% સામે સસંાધનો ઓછા છે અને �રુ]ા સાધનોની ઉપલ�ધતા (PPE kit વગેર%) ના V[ો છે. આ ક(ટ 

સાથે કામ કરQુ ં સરળ નથી. આ �રુ]ા સાધનોની Rળવણી પણ કડા6ટૂ વાËં કામ છે. સાથે જ આ 

કામદારોની �વનશૈલી – ટ%વ બદલવાની જ�રત (hand wash) છે. તે માટ% યો�ય સમજ સાથેની તાલીમ 

જ�ર( છે. 

� આ waste worriers ના sળૂÅતૂ અિધકારો આપણ ેRળવવા જોઈએ, એમને �રુ]ા સાધનો, િનયિમત 

આરો�ય તપાસ, પોતાના અને પ3રવાર માટ% મફત તબીબી સહાય, આિથ|ક સહાય તેમજ ઇSયોરSસ અને 

અSય સહાય માડંવી જોઈએ. 

� ���N� ��-@�к a�  к�C шк"? 

• કચરાIુ ંવગ¾કરણ કર(ને જ  અપાય  

• વપરાયેલા માક માટ% અલગ �યવથા (પીળા બગેમા ંબાયોમે3ડકલ કચરો સ#ંહ કરવો) 

• Rkતૃતા  

� D�[��, ��%��� к"���к � *%�. ��?� � ��દ c *�� ?�. L�..  

• સફાઈ કામદારોના આરો�યની િનયિમત તપાસ થવી જોઈએ. તેમને મફત સારવાર અને ઇSયોરSસ 

vવી �િુવધાઓ આપવી જોઈએ  

• સફાઈ કામદારોના 6ુÌંુબીજનોIુ ંચેક અપ - ખાસ કર(ને શકંાપદ ક%સોની તપાસ થવી જોઈએ 

• 3ડપોઝેબલ અને ફર(થી વાપર( શકાય તેવા કાપડના માકનો ઉપયોગ કર(ને િનકાલ કરાય  

• ખાનગી સંથાનોમા ંકામ કરતા સફાઈ કામદારો માટ% toilets, hand washing ની સગવડ અપાય. 

• પીળા બગેમા ં બાયોમે3ડકલ કચરાનો સ#ંહ કરવો અને તે કચરો અિધ6ૃત હ%Sડલસ� અને કલે=ટસ�ન ે

આપવો. 

• કચરાના ¿ોતથી વેટ ફ%સીલીટ( �ધુીના તમામ થળે �રુ]ા જળવાવી જોઈએ 

• વેટ હ%Sડલસ� અને સેિનટ%શન કામદારોને માક અને �લો�સ vવા ર]ણા9મક &ગયર Vદાન 

કરવા જોઈએ. 

• કોિવડ રોગચાળાના સમયમા ંસsદુાયમા ંજવાબદાર વત�ન અને Rkિૃત લાવવી જોઈએ. 

• કોરોના વાયરસ સામે લડQુ ંએ સsદુાયના દર%કની સાs3ૂહક જવાબદાર( હોવી જોઈએ. 
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૬૬૬૬. . . . સતત િવકાસ લ	યો અને સતત િવકાસ લ	યો અને સતત િવકાસ લ	યો અને સતત િવકાસ લ	યો અને CovidCovidCovidCovid----19191919    ----    ડોડોડોડો....ગીતાંજિલ િગલગીતાંજિલ િગલગીતાંજિલ િગલગીતાંજિલ િગલ    

તા.૩૧ મે ૨૦૨૦ રિવવારના રોજ સાvં 

૬ વા�યે ½મ એÍ¦લક%શન પર Northumbria 

university ના Vોફ%સર ડો.ગીતાજં&લ &ગલ સાથે  

SDG(Sustainable Development Goals) અને 

Covid-19 િવષય પર સવંાદમા ં #ીન ક%ટા&લટ 

ટ(મના ઇવેSટ મેનેજર ઉદય દ%સાઈએ ચચા� 

કર(. vમા ં નીચેના sºુાઓ પર stુય9વે ¹યાન 

આપવામા ંઆ�pુ ંહc ુ.ં  

к.�.���� L���C�� d�દ� d�દ� દ"ш.�� 

SDGs �� ?���C 	��.  

• કોરોનાની સામે મહાસ�ાઓ કયા 

િવષયો પર ¹યાન આપે છે અને ભારત vવા 

િવકાસશીલ દ%શો કયા િવષયોને ¹યાનમા ંલઇને 

દ%શના િવકાસને આગળ વધાર( રLા છે. 

• nુ ં કોરોના મા@ ને મા@ આફત લઇને 

જ આ�યો છે  ક% પછ( િવ2ના દ%શો માટ% મહામાર(મા ંકઇ ર(તે અને ક%ટલા સમય �ધુી અડગ સામનો કર( શક% 

છે તે Rણવાની તક પણ છે ?? 

• િવ2ના દ%શોનો ૨૦૧૫ થી લઇને આજ �ધુી SDGs V9યે ક%વો Vિતભાવ રLો છે તથા તેમણ ે SDGs ને 

અIલુ]ીને આજ �ધુી કયા કયા મહ9વના પગલા ંલીધા છે. 

 આવા જ અSય મહ9વના sºુાઓ પર ઉદાહરણો સ3હત રસVદ મા3હતી ડો.ગીતાજં&લ &ગલ xારા 

આપવામા ંઆવી. છેFલે સમયના અભાવને લીધે સ¼ભાગીઓના V[ોના જવાબ સાથે ચચા�નો !ત આ�યો. આ 

સવંાદમા ં�બૂ જ નવી નવી વાતો Rણવાની સાથે ઘÎુ ંબ� ુશીખવા પણ મ¯pુ.ં  

(અહ%વાલ :ઉદય દ%સાઈ) 
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મહામાર( અને પયા�વરણ- વ°ચ ે �બૂ જ ન�કનો સબધં છે. આપણે આ3દ કાળથી જોતા આ�યા છે 

મહામાર( 9યાર% જ આવે છે જયાર% મI�ુય xારા પયા�વરણ સાથે છેડછાડ કરવામા ંઆવે છે. આ લખે જયાર% લખી 

રLો w 9યાર% પણ �ુિનયા એક ભયાનક મહામાર( covid-19 સામે લડ( રહ( છે. માનવ પોતે આિથ|ક,સામાWજક અને 

ઔધો&ગક  િવકાસની હરોળમા ંલા�યો છે અને આ હરોળમા ંતે એટલો બધો મ�ન થઇ ગયો છે ક% પોતે પયા�વરણને 

કયાકં Åલૂી ગયો છે. આv િવકાસ માટ% અનેક જગંલો કપાઈ રLા છે, અનેક િવતારો જગંલમાથંી શહ%ર બની રLા 

છે. આ માનવRત પયા�વરણનો 2ાસ �ધંીને પોતે એક મહાસતા બનવા માગંે છે. 

ભારતના મોટા ઔધો&ગક સાહસો Åલૂી ગયા છે ક% ભારત એક ખેતી Vધાન દ%શ છે, અને આપણી 

Wજ¬દગીનો પાયો એ ખતેી પર િનભ�ર છે .પરંc ુઆ ક%ટલાક લાલ� ુઅને પયા�વરણના �ુ©મનો xારા આv ગામે-

ગામે િવકાસના નામે િવનાશ નોતરવામા ંઆવે છે. ઉદાહરણ �પે {યા ંપહ%લા પાણીની પરબો હતી આv 9યા ં

પીવાના પાણીની બોટલ અને પાઊચ !ત3રયાળ ગામના છેFલા બસ ટ%Sડ �ધુી પહ³ચી ગયા છે, લોકો xારા 

દલીલ એવી થાય છે ક% ,”અમને ચોt�ુ ંપાણી મળે છે “ પરંc ુહક(કત એ છે ક% આપણે !ત3રયાળ િવતાર �ધુી 

¦લા�ટક પહ³ચાડ( દ(�ુ ંછે અને vને પ3રણામે પયા�વરણીય s©ુક%લીઓ વધી છે. 

આ ઉપરાતં, આજની પેઢ( �ચી sિૂત|ઓ અને ઈમારતોને િવકાસ માને છે પરંc ુએ Åલૂી Rય છે ક% આ 

sિૂત|ઓ અને ઈમારતો બનાવવામા ંતેઓ 6ુદરતના ખોળે રમતા પn-ુપ]ીઓની સાથે સાથે 6ુદરત ની ર]ા કરતા 

લોકોIુ ં પણ હનન કર% છે. કદાચ ઔધો&ગક િવકાસ કર(ને આ પેઢ( ચોaસપણ ેમહાસ�ા બનશે. પણ, એવી 

મહાસ�ા nુ ંકામની {યા ંસવાર% પડ% પn-ુપ]ી ના અવાજ ના હોય, �ૂર-�ૂર �ધુી Q]ૃો ના હોય, {યા ંપાણી પડ(ક% 

વેચાc ુ ંહોય, અને {યા ંમI�ુય િવકાસના ભોગે િન�Ñુર થયો હોય.  

હદ તો 9યા ંથાય છે – જયાર% અવારનવાર જગલો મા ંઆગ લાગવી, તાપમાનમા ંવધારો થવો, ગરમ 

હવાઓ, વધતી જતી દ3રયાઈ સપાટ( આવા અનેક સમાચારો સામે હવે Zખ આડા કાન કરવામા ંઆવે છે. covid-

19 મહામાર( એક સકં%ત છે, માનવRત માટ% ક% 6ુદરત સાથેના ચેડા �દુ માનવ માટ% �બૂ જ ભયાનક સા&બત 

થઇ શક% એમ છે.  

દ%વાગં પરમાર  

(લેખક રાહ ફાઉSડ%શનના Vsખુ અને #ીન ક%ટા&લટ મે�બર છે.) 

મહામાર( અને પયા�વરણ 
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tયાિત પટ%લ 
आज कुछ सवाल आये मन म" और कुछ दल म$ , 

कुछ कड़वी स'चाई थी और कुछ बस हमार- रची हुई इस .वाथ
 क/ द0ुनया के प1रणाम | 

 

फ़ोटो खींच कर ,ह-रो बन कर ,सो6शयल मी8डया पर शोर मचाकर  

:या पया
वरण को बचाएंगे हम ? 

 

अपने .वाथ
 के सैलाब म$ ?फसलत ेचले जा रहे है, 

:यB हम मानव अरे नह- दानव ,ह1रयाल- के देवता को 6मटाने चले है? 

 

सुनो ए इंसान Cकृ0त क/ ये पुकार, बोल रहे पैड-पौध" और सार- शाखाएं , 

:यB भूल गई हम क/ उनके साथ 6मट रहा है हमारा भी वजूद ? 

 

ताजगी क/ चाह म$ गुटत ेचले जा रहे है, 

:या सोचा कभी ?कसीने क/ हम बैठे है िजस डाल पर वह- काटत ेजा रहे है ? 

 

न जाने ?कस मगृजल क/ तलाश म$ हम भटकत ेचले जा रहे है , 

और :या इसी खोज म$ अपने पास रहे जल को सुखाते जा रहे है ? 

 

एक रोशनी क/ तलाश के पीछे अपनी ह- द0ुनया को अंधकार म$ डूबात ेजा रहे है, 

:यू उस रंगबेरंगी पुLपो को तोड़कर अपनी ह- िजंदगी बेरंग बनाये जा रहे है ? 

 

Mलाि.टक के  बड़ ेबड़ ेपहाड़ बनात ेजा रहे है शायद हमे उसमे भी कुदरत से CNयBगीता करना चाहता है इंसान , 

इन वाहनB के शोर म$ :या सुन पाएंगे हम Cकृ0त क/ ये ख़ामोशी ? 

 

चाहते हो अगर सल-का तो बदलो अपना तर-कां 

और चलो अपनी पीढ़- को Cदषूण क/ जगह Cकृ0त क/ �वरासत दै । 
 

अंत म$ यह- कहंूगी क/ खोलो अपनी आंखे और देखो ये कुदरत का आईना और जरा गौर से सुनो :या कहना चाहता है शायद 

वह- कड़वी स'चाई  और वह- सवाल जो मैने पुछे है। 
 

Let the peace of nature flow in your life and have a great environment day . 

 

और सोचएगा जRर ।। 

(લે&ખકા #ીન ક%ટા&લટ સ¤ય અને અમદાવાદની L.D.College of engineering ની િવાથ¾ની છે. ) 
 

 

�व�व पया
वरण दवस पर कुछ सवाल 
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હેમલ 

હેમલ હેમલ 

હેમલ ......

............

...... 

मैने तुझे सृि) दी जीने के िलए 

तुमने उसका 2या हाल बनाया ह ै

मैने मौके 7दये सुधरने के  

तुमने हर काम िबगाड़ा ह।ै 

 

पानी 7दया पीने को 

तुमने उसे बोतल म< सजाया ह ै

िहरनी सी मीठी न7दयां दी जीवन के िलए 

तुमने उसे ज़हरीला नाला बनाया ह ै

मैने मौके 7दये सुधरने के 

तुमने हर काम िबगाड़ा ह।ै 

 

मंुह हाथ म< लपेट के हवा दी मेहकने के िलए 

तुमने उसे काबBन म< िछपाया ह ै

फूलF को तोड के जमीन पर िबछाया 

और खूबसूरती को तुमने कचरा बनाया  

मैने मौके कई 7दये सुधरने के 

तुमने हर काम िबगाड़ा ह।ै 

 

िमलते रह ेहर बार पयाBवरण के नाम पर 

सुधारना ह ैहवा , पानी और जीवन 

कम करना ह ैकाबBन , भरना ह ैओझोन न का लेयर 

ये सब जाने करते रह< एसी वाल ेJम पर, 

कैसे ख़तम होगी ये समMया जब हम शमाBयेगे नहO एसी हरकत पर.... 

मैने मौके कई 7दये सुधरने के 

तुमने हर काम िबगाड़ा ह।ै 

 

(કિવ Pીન કેટાિલTટ ટીમના સUય છે.) 

 
 

ऐ इंसान ..... 
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નર%શ ઠાકર 

pએુન - pનુાઇટ%ડ નેશSસ xારા ૫મી /ૂન ૧૯૭૨ના રોજ ‘માનવ પયા�વરણ’ િવષયક િશખર પ3રષદ 

સપંu થઇ હતી. સદર તાર(ખે વષÁથી, ‘િવ2 પયા�વરણ 3દન’ તર(ક% સમ# િવ2 ઉજવે છે. આ 3દને ૧૦૦થી વ� ુ

દ%શોના િનબતધારકોને પયા�વરણની માવજત કરવાની તક મળે છે. 

pનુાઇટ%ડ નેશSસ એSવાયન�મેSટ એસે�બલી નામે Rણીતી િવ2 સંથા, ૧૯૩ દ%શો સ3હત /ુદા /ુદા 

િનબતધારકોને પયા�વરણીય બાબતો માટ% મચં q�ુ પાડ% છે. આ લોકો પયા�વરણીય સરં]ણ માટ% વૈિ2ક 

VિતબÔતાઓ નa( કરવા ચચા� િવચારણા કર% છે. 

વત�માન સમયમા,ં લાખોથી વ� ુVRિતઓ \¦ુત થઈ રહ( છે, તેવી સૌને Rણકાર( છે. આથી, ચા\ ુવષH 

િવ2 પયા�વરણ3દન ૨૦૨૦Iુ ંથીમ-િવષયવc ુતર(ક% બાયોડાયવરિસટ( એટલે ક%, '_વિવિવધતા' િવષય પસદં 

કયÁ છે. વત�માન વૈિ2ક સમયા અIસુાર સદર કાય�;મની ટÕગ-લાઇન તર(ક% ‘6ુદરતના સમયને પારખીએ -TIME 

FOR NATURE’ પણ હવે ચચા�મા ંછે.   

આ Vસગં,ે િવ2ભરના િવિવધ કાય�;મોમા ંબાયોડાયવરિસટ( િવષય ક%SÆ થાને છે. જમ�નીના સહયોગમા ં

કોલÍ�બયા ખાતે pનુાઇટ%ડ નેશSસનો વૈિ2ક stુય વેબીનાર Vો#ામ યો{યો છે. હવે,  બાયોડાયવરિસટ( બાબતે 

&ચ¬તન કરવાનો સમય ક%મ પાક( ગયો છે, તે પણ Rણી લઇએ.  

‘બાયોડાયવરિસટ(’નો �યાપક શ�દાથ� સમ�એ. વનપિતની િવ&ભu અનેક VRિતઓની મો/ૂદગી 

સભર કોઇ પણ જ�યા, વન, ઉપવન, બાગ-બગીચા બાયોડાયવસ� ગણાય છે.િવ&ભu વનપિતની VRિતઓ, 

Vાણીઓની િવિવધ VRિતઓIુ ંઆ�યથાન છે. V9ય]લ]ી આ ઘટના બાયોડાયવરિસટ( છે. 

િવ2ભરમા ં તમામ Vાણીઓ અને વનપિતઓની VRિતઓના આશર% ૨૫ ટકા \¦ુત થવાના આર% છે. તેથી, 

બાયોડાયવરિસટ(ના અગ9યના વૈિ2ક sºુાઓ પર9વે આપણે જનમાનસ ક%ળવવાIુ ંછે. 

પÇગો&લSસ નામે નાના કદના િનશાચર સતન Vાણીઓઆ3×કા અને એિશયા (ખડં)ના રહ(શ છે. તેમના 

6ુદરતી િનવાસ તેવા જગંલોના થઇ રહ%લ િવનાશના કારણે તેઓIુ ંઅrથ9વ જોખમમા ંછે.પÇગો&લSસના માસં અને 

ચામડા માટ% તેનો િશકાર કરવામા ંઆવે છે,તેમજ િવ2 તર% ગેરકાયદ% વેપાર થઇ રLો છે. પÇગો&લSસની આઠ 

VRિતઓ પૈક( ચાર VRિતઓ અ�રુ&]ત છે, બે VRિતઓIુ ં અrથ9વ જોખમમા ં છે, અને બાક(ની બે 

VRિતઓતેIુ ંઅrથ9વટકાવવાના ગભંીર સકંટ હ%ઠળ છે. 

િવ&ભu બૅર(/ખાવાના બોર,એવોકાડોઝ, અને નÙસ vવા ઢ&ળયા સ3હત તેમજ ર3હતના ફળો, કોફ( અને 

ચોકલેટ સમેતના, લગભગ ૧૧૫ અ#ણી વૈિ2ક ખાપાક પૈક(, ૮૭ Vકારના પાકોનીપોલીનેશન/પરાગનયનની 

V3;યા /ુદા/ુદા Vાણીઓ પર િનભ�ર છે. િવ2ના સૌથી અિધક પો&લનેટસ�/પરાગવાહકો તર(ક% પ]ીઓ, જcંઓુ 

તેમજ રોડÕSટ/6ૃતકં વગ�ના �દરોઉપરાતં નાના Vાણીઓ, સતન Vાણી લૅમર, વગેર% અગ9યની Åિૂમકા અદા કર% 

છે.  

5 � d*� : ��f ������� @દ�� 2020 : 3��.'�������C -h�દ���� ���� ���х�0 
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6ુદરતના ખોળે ઉછરતા પn-ુપખંીઓ મારફતે વનપિતઓની િવિવધ VRિતઓIુ ંVદાન થયા કર% છે.  

પરંc,ુ િવશાળ જમીનનો િવતાર,પાકની ખેતી માટ% વષ� દરિમયાન Ìૂંકા સમયગાળામાટ% ઉપયોગમા ંરહ%તો હોય, 

તેમા ં પn-ુપખંીઓનો ઉછેર થતો નથી. આવા િવશાળ જમીન ]ે@ોમા ં પn-ુપખંીઓના ઉછેર માટ% ખોરાકની 

અિનયિમત ઉપલÍ�ધતેમજ માળા બનાવવા જોગÅિૂમની ઊણપ, ઘણા પો&લનેટસ� ક% પરાગવાહકોના િવનાશIુ ં

કારણ બનેછે. તેમનો વસવાટ થતો નથી. ધરતી પરના Vાણીઓ, વનપિત અને �વજcંઓુની તમામ 

VRિતઓના ૮૦ ટકાથી વ�નુો વસવાટ જગંલોમા ંછે.િવ2ની ચોથા ભાગની વતીની આ�િવકાIુ ં¿ોત જગંલો 

છે. જગંલો, વાતાવરણમાથંી કાબ�ન ડાયો=સાઇડ �સૂી ઓr=સજન પરત આપે છે. વળ(, જગંલોમા ં ઔષધ-

વનપિત પણ ઉપલ�ધ થાય છે. દરવષH િવ2 તર% આશર% ૭૦ લાખ હ%=ટરમા ંફ%લાયેલ જગંલોનો િવનાશ થાય 

છે.  

આકાશમાથંી વીજળ( @ાટકવા vવી 6ુદરતી ઘટનાઓના કારણે જગંલોને ભીષણ આગભરખી Rયછે. 

ક%ટલીકવાર ઔો&ગક VQિૃ�ઓ તેમજ મોટા પાયે 6ૃિષ માટ% અવારનવાર Q]ૃો કાપવામા ંઆવે છે. પnપુાલન 

માટ% એમેઝોન ફોર%ટના @ણ ચcથુા�શ ભાગમા ંઆવેલ Q]ૃોIુ ંિનકંદન થpુ ંછે.  

qÚૃવી પરના તમામ પ]ીઓની સtંયાના આશર% ૭૦ ટકા, પોF«( ફા�સ�ના મરઘા ંગણાય છે. ધરતી પર 

વSય પ]ીઓ માડં ૩૦ ટકા જ છે. qÚૃવી પરના તમામ સતન Vાણીઓ પૈક( માનવ સtંયા આશર% ૩૬ ટકા છે, 

9યાર% વSય Vાણીઓની સtંયા માડં ૪ ટકા બચી છે. qÚૃવી પરના તમામ સતન Vાણીઓમા ં૬૦ ટકા 3હસો 

પnધુનનોછે,vમા ંમોટ% ભાગે ગોચરના ંઢોરઢાખંર અને Eુaર છે. પnધુનના ઉ°છવાસમા ંનીકળતો િમથેન વાp ુ

Vિત6ળૂ #ીનહાઉસ ગસેની ક%ટ%ગર(મા ંઆવે છે.  

કોરલ ર(Ûસ નામે Rણીતા દ3રયાઈ કાઠં% પરવાળાએં બનાવેલ ખડકો દ3રયાઈ �વ��ૃ�ટની ૨૫ ટકાVRિતઓ 

માટ%6ુદરતી આ�યથાન છે. િવ2ભરના પચાસ કરોડથી વ� ુલોકોનો ખોરાક દ3રયાઈ �વ��ૃ�ટ પર આધા3રત 

છે. ક%Sસર, સાધંાનો સોજો, બ=ેટ%ર(યાથી માણસોને લાગતો ચેપ, તેમજ વાયરસ vવા રોગોની સારવાર માટ% કોરલ 

ર(Ûસમાથંી ક%ટલીક દવાઓબનાવાય છે. વળ(, દ3રયાઈ ઊછળતા મોRંને ખાળવા,Vચડં તોફાની Vવાહોના 

Vહારસામે કાઠંાને �રુ&]ત રાખવા, સsÆુના તોફાન તેમજ અિત �ુગ�મ હવામાનસામે કોરલના ખડકો ર]ણ આપે 

છે. 

�ુભા��યવશ, માછ(માર(ની ક%ટલીક હાિનકારક પÔિતઓ, માનવ સWXત V�ૂષણ, દ3રયામા ં ફÜકાતો ભગંાર 

કચરો, દ3રયાઈ તાપમાનમા ં વધારો, તેમજ ફોિસલ ફÝઅૂલ/અr©મÅતૂ Þધણને કારણે થતી એિસ3ડ3ફક%શનની 

V3;યાથી કોરલ ર(Ûસને Iકુસાન થઈ રUુ ં છે. છેFલા ૩૦ વષ� દરિમયાન લગભગ ૫૦ ટકા 

કોરલ/પરવાળાનંોિવનાશ થયો છે. કોરલને થcુ ંIકુસાન,હ� પણ યથાવc ્છે. 

ડાયટો�સ નામે ઓળખાતી માઇ;ોકોિપક શેવાળ સsÆુ, જળમાગÁ અને જમીન પર જોવા મળે છે. આ 

ડાયટો�સIુ ંઆવરણ િસ&લકાથી બને\ુ ં હોય �શુો&ભત દ%ખાય છે.તેથી ‘કાચના આવાસવાળા �વ’  તર(ક% પણ 
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ઓળખાય છે. આ ડાયટો�સ, આપણા 2ાસમા ંલવેાતા ઓr=સજનના લગભગ ૨૦થી ૪૦ ટકા ઓr=સજન તૈયાર 

કર% છે.  

qÚૃવી પર વનપિત અને Vાણીઓની લગભગ ૮૦ લાખ VRિતઓછે. v પૈક(, આશર% ૧૦ લાખ �ધુીની 

VRિતઓ હાલમા ં \¦ુત થવાના આર% છે. vમાથંી૩૫,૮૦૦ Vાણીઓઅને વનપિતની 

VRિતઓનેએSડ%Sજડ�/ભયના ઓછાયા હ%ઠળ વગ¾6ૃત�રુ&]ત VRિતઓ તર(ક% Rહ%ર કરવામા ં આવી છે. આ 

સtંયામા ંવનપિતની ૩૦,૦૦૦ VRિતઓ પણ સામેલ છે. 

ચામાચી3ડયા ક% વાગોળના ૧,૧૦૦થી વ� ુVકાર છે. ચામાચી3ડયા મI�ુયને મદદ�પ છે. તેની હગારમા ં

ફોફરસ અને નાઇ«ોજન વ� ુVમાણમા ંહોય,ઉ�ણક3ટબધંીય Vદ%શોમા ંતેનો q�ુકળ ઉપયોગ ખાતર તર(ક% થાય 

છે.આ ચામાચી3ડયા બીજ િવખેરવાIુ ંપણ 6ુદરતી મા¹યમ છે. તેની આ સહજ 3;યાથી ઉ�ણક3ટબધંીય વરસાદ( 

વન િવતારોમા ંઆશર% ૯૫ ટકા qનુવ�નીકરણ થાય છે.     

qÚૃવી પરની તમામ �વ��ૃ�ટને હવા, પાણી અને ખોરાક 6ુદરત આપે છે. પરંc,ુ માનવ 6ૃ9યોથી 

બાયોડાયવરિસટ(મા ંભાર% ઘટાડો થયો છે, તેમજ વSયVાણીઓની સtંયામા ંપણ બદલાવ થયો છે. છેFલા ૫૦ 

વષÁમા,ં માણસોની વતી બમણી થઈ છે. દરવષH V6ૃિતIુ ંદોહન કરવાની માણસોની માગંણી વધી રહ( છે, તેથી, 

વ�નેુ વ� ુVRિતઓ \¦ુત થવાના અગાઉ કરતા ંઅિધક જોખમ તળે િપસાઇ રહ( છે. 

ગત વષ� ૨૦૧૯ના આખર( ચરણથી ફ%લાઇ રહ%લ વૈિ2ક કોરોના વાયરસની મહામાર( કોિવડ-૧૯ તર(ક% 

ઓળખાય છે. આ કોિવડ-૧૯માથંી હવે સમRઇ રUુ ં છે ક%,  આપણે બાયોડાયવરિસટ(નો િવનાશ કર(એ છ(એ 

9યાર%, આપણા માનવ �વનચ;ને ટકાવcુ ં માળ�ુ ં પણ વેરિવખેર થાય છે. બાયોડા�સ�/ _વિવિવધતા સભર 

સs¹ૃધ ઇકો-િસટમ(જળચર-થળચર સહ વાતાવરણ) રોગકારક િવષાÎુઓંને ઝડપથી ફ%લાતા ં ક% હાવી થતા ં

અટકાવી શક% તેમ છે. પરંc ુ બી� તરફ, બાયોડાયવરિસટ(ના િવનાશથી, માણસો તેમજ Vાણીઓના શર(રમા ં

રોગકારક િવષાÎુઓંની દાખલ થવાની શfતાઓ વધે છે. હવે આપણ,ે કોિવડ-૧૯ના અIભુવોમાથંી ઊભી થયેલ 

તક ઝડપીને V6ૃિત સાથેનો નાતો qનુઃ જોડ(એ. ચાલો, આપણ ે પયા�વરણની જવાબદાર( િનભાવતા િવ2ને 

qવૂ�વc ્કર(એ.  

હવે આ સમય સRગ થવાનો છે.િવ2 પયા�વરણ3દનથી આપણે સમ� લઇએ ક%, આ જ 6ુદરતના 

સમયને પારખવાનો અવસર છે. આપણા સબંધંો V6ૃિત સાથે ગાઢ કરવા માટ% qનુિવ|ચારણા કરવાનો સમય પાક( 

ગયો છે.આપણ ેબાયોડાયવરિસટ( સs¹ૃધ કરવા માટ% આટ\ુ ંજ�ર કર( શક(એ ...  

એક �યr=ત તર(ક% qનુઃિવચાર કર(એ ક%, આપણ ેv કાઇં ચીજ-વc ુ ંખર(દ(એ ક% વાપર(એ છ(એ, તેમા ં

કોઇ VRિતનો નાશ થાય છે, ક% ક%મ?  

એક ઉોગસાહિસક તર(ક%, કોઇ VRિતને હાિન થતા હોય તેવા ઉોગ-ધધંામા ંફ%રફાર કર(ને ઇકોિસટમ 

અI�ુપ ટકાઉ આદશ� �યવસાય બનાવીએ.  
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એક ખેEતૂ તેમજ ખાપદાથÁના ઉ9પાદક તર(ક%,વૅટલેSડ/જલ¿ા�ય Åિૂમથી જગંલો �ધુીમા ં આવેલ 

_વ��ૃ�ટના sળૂ વસવાટ થાનોનો ¹વસં કરવાIુ ંબધં કર(એ.   

એક Rહ%ર ]ે@ �યવસાયમા,ં ઇકોિસટમ અI�ુપ ટકાઉ હોય તેવી �વન જ�ર( qરુવઠાની અને 

િધરાણની �યવથા અપનાવીએ. 

એક સરકાર( ત@ં તર(ક%, ક3ટબÔતા અને જવાબદાર( સાથે વSય VRિતઓIુ ંર]ણ કર(એ.   

Vિશ]ણ હ%ઠળ, qÚૃવી પર V6ૃિતને અI�ુપ �વવા માટ% િવાથ¾ઓને Vેરણા આપીએ. 

એક pવુા તર(ક%, qÚૃવીને વૈિવ¹ય હ3રયાળ(થી બાયોડા�સ� બનાવવા સપના સાકાર કરનાર લડાયક 

દરવાન બનીએ.  

આપણે એટલ ે ક%,સમ# વૈિ2ક સsદુાયે સાથે મળ(ને આગળ વધવાIુ ં છે. આ 3દશામા ં આપણ ે હવે 

જોરદાર પગલા ં ભરવા માટ%, િવ2ને áલુદં અવાv Rણ કરવાનો આ સમય છે. હવેથી આગળનો  વખત 

‘6ુદરતના સમયને પારખવાનો’ જ છે.આપણ ેસૌ બાયોડાr�સ�Iુ ંજતન કર(એ. 

લેખકનો સપંક� nareshkthakar@gmail.com પર કર( શકાય.) 

  

 

 

સફાઈ કામદારો એ મહ9વના કોરોના વો3રયસ� છે, ×Sટલાઈન વો3રયસ� છે, vઓ આ કોિવડ-19 

કટોકટ( દરિમયાન સતત કાય� કર( રLા છે. આ વ°છતા કામદારોમા ં �pિુનિસપલ સો&લડ વેટ મેનેજમેSટ 

સાથે સકંળાયેલા,�એુજ  મેનેજમેSટ, «(ટ વીિપ¬ગ, સો&લડ વેટ મેનેજમેSટ �િુવધાઓ, ગદંા પાણીની «(ટમેSટ 

�િુવધાઓ અથવા અSય «(ટમેSટ ¦લાSÙસમા ં રોકાયેલા કમ�ચાર(ઓનો સમાવેશ થાય છે. અસર#ત 

ઘરોમાથંી કચરો ભેગો કરવાથી લઈને «(ટમેSટ ¦લાSટ સાથે સકંળાયેલા કમ�ચાર(ઓને યો�ય �રુ]ા સાધનો 

અને અSય �િુવધાઓ મળે એ જ�ર( છે.  

ભારત સરકારના સામાWજક Sયાય અને અિધકાર(તા મ@ંાલયે COVID-19 દરિમયાન આરો�ય અને 

વ°છતા કામદારોની સલામતી માટ% VમાણÅતૂ V3;યા િવકિસત કરવાની ભલામણ કર( છે, ક%SÆીય V�ૂષણ 

િનય@ંણ બોડ� xારા કોિવડ -19 દરિમયાન ઘન કચરો  અને Vવાહ( કચરાના સલામત સચંાલન !ગ ે

માગ�દિશ|કા Rર( કરવામા ંઆવી છે. કોિવડ -19 દદÀઓ માટ% હોrપટલ અને ઘરમા ંઆઇસોલેશન દરિમયાન 

ઉ9પu થતા કચરાIુ ં�યવથાપન ક%વી ર(તે કરQુ ંતે !ગે િવશેષ માગ�દિશ|કા છે. આ મા3હતી દર%ક વ°છતા 

કામદારોને હોય, તેમને �યr=તગત ર]ણા9મક ક(ટ મળે અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટ% તાલીમ આપવામા ં

આવે તે અગ9યIુ ંછે.  

આગામી સમયમા ંપાણીનો V[ વ°છતા રાખવામા ંઆડખીલી�પ ના બને તે માટ% પણ આયોજન 

કરવાની જ�ર છે. ગર(બ િવતારોમા ંપીવાના પાણીની અછત થાય 9યાર% હાથ ધોવા માટ%I ુ ંપાણી ક%વી ર(તે 

ઉપલ�ધ થશે તેવા Vે=ટ(કલ V[ો !ગે �âૂમ આયોજન કરQુ ંજ�ર( છે. 
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ફાFkનુી જોષી 

લોકડાઉન 4.0 બાદ અનલોક 1.0 ના થોડા ડર સાથેના માહોલમા ંદર%ક નાગ3રકના મનમા ંઅિનિæતાની 

લાગણી છે. એક સામાSય �યr=ત તર(ક% જોઈએ તો, આટલા 3દવસમા ં સ�ાત@ંની બદલાતી �pહૂરચના અને 

જવાબદાર(માથંી છટકવાની V3;યા 3દનVિત3દન વધતી રહ( હોવાIુ ંપ�ટ જણાય છે. એક મહામાર(નો સામનો 

કરવા માટ% રા�«ની તૈયાર( અને નાગ3રકો પર થઇ રહ%લી અસર – આ બે બાબતોમા ંરહ%\ુ ં!તર ઘÎુ ંબ�ુ ંકહ( 

Rય છે. કોરોના મહામાર(ની આ rથિતને કલાયમેટ ચઇેSજના V[ સાથે સરખાવીએ તો જણાશે ક% એકદમ સરખી 

પ3રrથિત જ છે. દર%ક દ%શ કલાયમેટ ચેઇSજના V[ને વીકારતો હોવા છતા,ં તેની િવનાશક અસરો અIભુવતો 

હોવા છતા ંપોતાની જવાબદાર( qરૂતી િનભાવવા માટ% તૈયાર નથી. સ]મ નેતાગીર(નો અભાવ અને જવાબદાર( 

લેવામાથંી છટકQુ ં - આ બ ેબાબતો ઉપરાતં stુય છે આિથ|ક િવકાસ તરફની દોડ. 

પેપર પર શાણા વાfો લખીને �ુિનયા પ3રવિત|ત થતી નથી એ સ9ય આપણે Rણતા હોવા છતા ંબધં 

Zખ રાખીને બેસી રLા છ(એ. ક%િમકલના વ� ુઉપયોગના માઠા પ3રણામો Rણતા હોવા છતા ંઆv કોરોનાથી 

બચવા સેનીટાઈઝશેન કરવા મજáરૂ બSયા છ(એ. એક સામાSય નાગ3રક તર(ક% આપણને v અIભુવો થઇ રLા 

છે તે અકFપનીય છે.  

કલાયમેટ ચેઈSજ vવા sºુાની ચચા� આv કરવી જોઈએ ક% ન3હ એ V[ !ગ ે િન�ણાતોના મતં�યો 

અલગ અલગ છે. લોક ડાઉનથી બધં થયેલી આિથ|ક VQિૃતઓને કારણે દ%ખાયેલા-અIભુવાયેલા નવા પયા�વરણ 

!ગે માનવRત સવેંદનશીલ થશે અને સકારા9મક પગલા લેવાશે તેQુ ં એક મતં�ય છે અને બી� તરફ એ 

હક(કત છે ક% કલાયમેટ એ=શન માટ%ના બvટમા ંઆ વષH મોટો ઘટાડો �ુિનયાભરના દ%શો કરશે તેવી સભંાવના છે 

કારણક% કોરોના સામે લડવામા ંઆિથ|ક ]ે@ે થયેલી હાિન �બૂ મોટ( છે. ક%ટલાક િન�ણાતોIુ ંમાનQુ ંછે ક% આ જ 

સમય છે જયાર% આપને નવી ટ%વો અપનાવી રLા છ(એ અને નવા સદં%શાઓ વીકાર( રLા છ(એ, વૈ¥ાિનક 

qરુાવાઓ સાથેIુ ંસ9ય વીકાર(ને નવી ર(તે �વનશૈલી ગોઠવી રLા છ(એ 9યાર% કલાયમેટ ચેઇSજના પાસાને 

સાથે રાખીને આગળIુ ંભિવ�ય ઘડ(એ તેવી એક તક સૌને મળ( છે તેથી જ નવી ટ%વોમા ંકલાયમેટ ચેઇSજના 

પાસાને પણ સમાવી લવેો જોઈએ. 

વતન તરફ ભાગતા મ/ૂરોની ભીડ, આિથ|ક VQિૃતઓ ખોલીને �વનિનવા�હ મેળવવા માગંતા નાગ3રકો, 

આરો�ય �િુવધાઓની મયા�દાઓ સાથે લડ( રહ%\ુ ંત@ં, સતત વધતા ક%સો સાથે ઝ½મી રહ%લા કોરોના વોર(યસ� 

– આ અપ�ટ &ચ@ વ°ચ ેઆમ નાગ3રકની s ૂઝંવણ વધી રહ( છે. લોકડાઉન કાળમા ં િવશાખાપçનમમા ંથયેલ 

ગેસ લીક%જ આપણને ભોપાલની આછેર( યાદ અપાવી ગયો અને વાવાઝોEુ ંAMPHAN અને િનસગ�ના સમાચાર 

આપણને કોરોના િસવાયના V[ો !ગે સચેત કર( ગયા. વત�માન પ3રrથિતને ક%મ કર(ને �ધુારવી એ માટ% ના 

કોઈ ચોaસ રતો છે, ના કોઈ િનયત ર(ત. એકમા@ લâય છે – આજની rથિતને �ધુારવી. લાબંાગાળાના 

આયોજન સાથે Vશાસન મદદનો હાથ લબંાવે એવી અપે]ા છે. �યr=તગત Vયાસો, સાs3ૂહક એ=શન અને 

ત@ંની મદદ હોય એ સવ��યાપક V[ોમા ંજ�ર( બની રહ% છે.   
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22 May : #��к ����$�� @દ� - Our Solutions are in nature   

8�&����� l���� к�� 6ш���� 0к m *3 l���� к���� D�   

qÚૃવી હોજો વનની, બીડની, ખેતરોની; ]ે@ો હજો ઋcઋુc-ુ6ૃિષqણૂ� êલથી 

વેલો, વ�;ૂ ઉભય હો શણગાર( ½લથી; હો આભ અ]ર રિવ-મેઘ-નખેતરોથી, 

મે મ3હનાની ૨૨ તાર(ખે “Zતરરા�«(ય _િવક િવિવધતા 3દવસ” તર(ક% ઉજવાય છે. આપણી 

આસપાસના Q]ૃોને ઓળખવાIુ ં આપણે Åલૂી રLા છ(એ, Vાણી-પ]ીઓને નામથી, એમની િવશેષતાઓથી 

ઓળખવાIુ ં કામ મયા�3દત લોકોIુ ં છે એવી માSયતા Vસર( રહ( છે 9યાર% 6ુદરતની િવિવધ રચનાઓને, _વ 

િવિવધતાની અગ9યતા !ગે Rkિૃત ફ%લાવવાના ઉºેશથી ઉજવાતા આ 3દનને યાદ રાખવો જ�ર( બને છે.  

“આપણા V[ોના ઉક%લ 6ુદરત પાસે છે” – આ િવચારવc ુ(થીમ) સાથે આ વષH _વ િવિવધતા 3દનની ઉજવણી 

ઓનલાઈન થઈ.  

વૈિ2ક તર%, લગભગ 25% Vાણી અને છોડની િવિવધ Rિતઓ \¦ુત થવા પર છે. આ વષH 

Zતરરા�«(ય _િવક િવિવધતાનો 3દવસ સpં=ુત રા�«ની _વિવિવધતા પ3રષદની આગેવાની હ%ઠળ, 

_વિવિવધતાના મહ9વ અને _વિવિવધતાના Iકુસાન પરના વૈિ2ક sºુાઓ પર Rkિૃત લાવવા અને લâય તરફ 

વેગથી આગળ વધવા પર ભાર sકૂ% છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૫ /ૂન : િવ2 પયા�વરણ 3દવસ – TIME FOR NATURE  

આપણે v ખોરાક ખાઈએ છ(એ, v હવા 2ાસમા ં લઈએ છ(એ, આપણ ેv પાણી પીએ છ(એ અને v 

મૌસમ આપણા #હને રહ%વા યો�ય બનાવે છે તે બ�ુ ંજ V6ૃિતમાથંી આવે છે. છતા,ં આ અસાધારણ સમય છે 

જયાર% V6ૃિત આપણને સદં%શ આપી રહ( છે: પોતાને �રુ&]ત રાખવા, પોતાની કાળ� લેવા આપણે V6ૃિતની 

કાળ� લેવી જ જોઇએ. આ સમય છે Rkતૃ થવાનો, rથિતની ન³ધ લવેાનો, આપણો અવાજ ઉઠાવવાનો. 
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આપણા માટ% અને qÚૃવી માટ% વ� ુસાર( ર(તે 

6ુદરત માટ%નો સમય છે. 

વધાર% િવગતો UN Environmnet 

આપણે 6ુદરત માટ% nુ ં કર( શક(એ તે Rણવા આ લીSક ઉપયોગી થશે
https://www.worldenvironmentday.global/explore

Let’s move towards a new normal. One that’s better for the planet, as well as

આ બદલાવ આપણને સૌને યો�ય 3દશામા ંદોર( Rય તે જ�ર( છે

અસર કર( રLો છે 9યાર% હગંામી ર(તે દ%શો પોતાની �pહૂરચના લાk ુપાડ(ને ટ%�પરર( ઉપાયો કર( રLા છે

પાસે પરફ%=ટ સોFpશુન નથી. «ાય

સમય છે V6ૃિતને સSમાન આપવાનો

સાચી 3દશામા ંઆગળ વધીnુ ંઅને મળેલી શીખને યાદ રાખીને યો�ય અસરકારક પગલા લઈnું

પયા�વરણ િમ@  

વ� ુસાર( ર(તે નવિનમા�ણ કરવાનો આ સમય છે. આ િવ2 પયા�વરણ 3દવસ

UN Environmnet ની વેબસાઈટ પરથી Rણો, 6ુદરતને વ� ુ ન�કથી Rણવા અને 

6ુદરત માટ% nુ ં કર( શક(એ તે Rણવા આ લીSક ઉપયોગી થશે
https://www.worldenvironmentday.global/explore-nature  

Let’s move towards a new normal. One that’s better for the planet, as well as

Tweet by @BrennaQuinlan 

આ બદલાવ આપણને સૌને યો�ય 3દશામા ંદોર( Rય તે જ�ર( છે. આv કોરોના વાયરસ આખી �ુિનયાને 

અસર કર( રLો છે 9યાર% હગંામી ર(તે દ%શો પોતાની �pહૂરચના લાk ુપાડ(ને ટ%�પરર( ઉપાયો કર( રLા છે

«ાયલ અને એરરના આ વાતાવરણમા ં V6ૃિતએ પોતાનો પરચો બતા�યો છે

સમય છે V6ૃિતને સSમાન આપવાનો, આ #હ પરના તમામ �વોને સSમાન આપવાનો. 

સાચી 3દશામા ંઆગળ વધીnુ ંઅને મળેલી શીખને યાદ રાખીને યો�ય અસરકારક પગલા લઈnું
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6ુદરતને વ� ુ ન�કથી Rણવા અને 

6ુદરત માટ% nુ ં કર( શક(એ તે Rણવા આ લીSક ઉપયોગી થશે. 

Let’s move towards a new normal. One that’s better for the planet, as well as for us. 

 

Tweet by @BrennaQuinlan  

આv કોરોના વાયરસ આખી �ુિનયાને 

અસર કર( રLો છે 9યાર% હગંામી ર(તે દ%શો પોતાની �pહૂરચના લાk ુપાડ(ને ટ%�પરર( ઉપાયો કર( રLા છે. કોઈ 

લ અને એરરના આ વાતાવરણમા ં V6ૃિતએ પોતાનો પરચો બતા�યો છે, 

. આશા છે ક% આપણ ેસૌ 

સાચી 3દશામા ંઆગળ વધીnુ ંઅને મળેલી શીખને યાદ રાખીને યો�ય અસરકારક પગલા લઈnુ.ં  
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