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પયા વરણ િમ! 

આ# ભારત અને િવ& કોરોના મહામાર(થી �ચ,િતત છે
�ચ,તા વાજબી પણ ખર(. િવકિસત દ�શો #વા ક�
3રુોપ અને 3.ુક�. મા ં 4યા ં આરો5ય 6િુવધાની 89થિત :બૂજ 
સ<ધર છે =યા ં4યાર� અસ>ંય લોકો કોરોના મહામાર(થી મોતને 
ભેટ� તે ચો@સ ગભંીર અને �ચ,તાનો િવષય તે દ�શો માટ� હોઈ 
શક�. પરંC ુભારતની પDર89થિત જરા Eુદ( છે
FGૂષણની વૈિ&ક 89થિત રEૂ કરતો અહ�વાલ 
5લોબલ એર 2020” રEૂ થયો. એ અહ�વાલ Fમાણે ભારતનો 
સમાવેશ સૌથી વL ુFGૂિષત હવા ધરાવતા દ�શોમા ંથાય છે
આ Dરપોટ  Fમાણ ે 2019ના એકજ વષ મા ં ભારતમા ં હવા 
FGૂષણથી 16.67 લાખ મોત થયા હતા
નવMત િશNનુા મોત થયા છે. 

આપણે તા. 16 ઓ
ટોબર, 
ખોરાક Dદવસ મનાPયો. િવ&ની સૌથી ઝડપથી િવકસતી
અથ Pયવ9થાઓમાનંી એક હોવા છતા ંભારતમાં

 

 

������� ��M 
.....................01 

���� ��������к…...…03 

%��#&����' 

...................…..05 

…....….06 

Talk to 

.............................................08 

...........12 

......…..15 

..........…….22 

..............….26 

............27 

............…31 

પાનન ં

 

 

х��2' ��.�� �� ш̀a4�к0�b � ���� ( (���.к�!'�

�0��2 

�0�ш ����� 

�7���к*���

�	
�� �� � 
х��� ���� �c�

� ��S)�-dк�)� - 2020 : fк – 269-270 

 1 

મહ�શ પડંયા 

આ# ભારત અને િવ& કોરોના મહામાર(થી �ચ,િતત છે. 
િવકિસત દ�શો #વા ક�, અમેDરકા, 

મા ં 4યા ં આરો5ય 6િુવધાની 89થિત :બૂજ 
સ<ધર છે =યા ં4યાર� અસ>ંય લોકો કોરોના મહામાર(થી મોતને 

�ચ,તાનો િવષય તે દ�શો માટ� હોઈ 
પરંC ુભારતની પDર89થિત જરા Eુદ( છે. તા#તરમા ંહવા 

FGૂષણની વૈિ&ક 89થિત રEૂ કરતો અહ�વાલ “9ટ�ટ ઓફ ધી 
એ અહ�વાલ Fમાણે ભારતનો 

સમાવેશ સૌથી વL ુFGૂિષત હવા ધરાવતા દ�શોમા ંથાય છે. 
ના એકજ વષ મા ં ભારતમા ં હવા 

લાખ મોત થયા હતા. તેમાયં 1.16 લાખ તો 

 2020 ના Dદવસે િવ& 
િવ&ની સૌથી ઝડપથી િવકસતી 

અથ Pયવ9થાઓમાનંી એક હોવા છતા ંભારતમા ંUખૂમરો મોટ( 
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સમ9યા છે. સરકારના િવકાસના દાવાઓ વVચે દ�શમા ંUખૂમરો સતત વધી રWો છે અને 5લોબલ હગંર ઇYડ�Zમા ં

ભારત�ુ ં9થાન ની[ુ ંજઈ ર\ુ ંછે. ભારતની 14.5% વ9તી ^ુપોષણથી પીડાય છે. થોડા વખત પહ�લા 3.ુએન. ના ં

અહ�વાલમા ંદાવો કરવામા ંઆPયો હતો ક�, ભારતની ^ુલ વ9તીમાથંી આશર� 14% વ9તી Uખૂમરો ભોગવી રહ( છે.    

કલાયમેટ ચેYજ અને ^ુદરતી આફતોને લીધે Uખૂમરા�ુ ં Fમાણ વ<3ુ ં છે. અલબ_, દ�શમા ંખા`ાa�ુ ં

ઉ=પાદન પણ મબલખ થાય છે. પરંC,ુ તેના િવતરણની Pયવ9થા સાવ કંગાળ છે. ઉ=પાદન થયેલ અનાજનો એક 

મોટો Dહ9સો લોકો 6ધુી પહોચવાને બદલે સરકાર( ગોદામો (eડ કોપfર�શન ઓફ ઇgYડયા) મા ંસડ( Mય છે. 3.ુ 

એન. ના Dરપોટ  Fમાણે દ�શ�ુ ંલગભગ 20% અનાજ સiંહ Zમતાને અભાવે બરબાદ થઇ Mય છે.  

તા#તરમા ંકોરોના મહામાર(ને લીધે વડાFધાનjીએ નવે�બર મDહના 6ધુી ગર(બોને Fિતમાસ 5 Dકલો 

અનાજ આપવાની Pયવ9થા ગોઠવી તેમ છતાયં જlDરયાતમદં લોકો 6ધુી આ અનાજ પહોચી શmુ ંનથી. કોરોના 

મહામાર( કરતા પણ વધાર� મોત ભારતમા ં હવા FGૂષણ, પાણી FGૂષણ અને Uખૂમરાને લીધે થઇ રWા છે. 

#ટલી �ચ,તા ભારત સરકાર� કોરોના મહામાર(મા ંકર( તેટલી �ચ,તા જો FGૂષણ રોકવા માટ� અને Uખૂમરો રોકવા 

માટ� કર( હોત તો દ�શમા ંમોટ( Mનહાિન  અને ^ુપોષણ અટક( શકત.  

કોરોના મહામાર(ને રોકવા માટ� સરકાર� લગભગ બે મDહના #ટલો સમય લોકડાઉન Mહ�ર ક3ુn અને ન 

oરૂ( શકાય તેવી આિથpક ખોટ પડ( છે. લોકડાઉનના લીધે કોરોના મહામાર(થી નDહ પણ # અPયવ9થા સM ઈ 

તેને લીધે અસ>ંય મEૂરો મોતને ભેટયા. તે ઉપરાતં, અસ>ંય લોકોને નોકર(ઓ અને ધધંા�ુ ં�કુસાન થ3ુ.ં #થી 

આ=મહ=યાના બનાવો પણ વ<યા. સવાલ એ થાય ક�, મોત એ મોત છે એ કોરોનાથી થાય ક� FGૂષણથી થાય, 

Uખૂમરાથી થાય ક� પછ( Pયવ9થાપનની qધાL ૂધંીને લીધે આ=મહ=યાઓ થાય. તેમ છતાયં #ટrુ ં મહ=વ 

કોરોનાને આપવામા ંઆP3ુ ંતેટrુ ંમહ=વ FGૂષણ ક� Uખૂમરાને આપવામા ંઆP3ુ ંનથી તે કમનસીબી છે. િવકિસત 

દ�શોમા ંતો Uખૂમરા ક� FGૂષણથી થતા મોત નગsય છે. પરંC ુભારતમા ંFGૂષણ અને Uખૂમરાને લીધે # મોત 

થાય છે તે કોરોનાના મોત કરતા tણુાકંમા ંવધાર� છે.  

 ભારત સરકાર� સ9ટ�નેબલ ડ�વલપમેYટ ગોલ (SDG) એiીમેYટમા ં પણ સહ( કર( છે અને કલાયમેટ 

ચેYજને અ�સુધંાને પેર(સ એiીમેYટમા ંપણ સહ( કર( છે. સ9ટ�નેબલ ડ�વલપમેYટ ગોલ (SDG)નો ગોલ નબંર-1 

NYૂય ગર(બી, ગોલ નબંર-2 NYૂય Uખૂમરો, ગોલ નબંર-3 ઉ_મ 9વા9xય અને :શુાલી, ગોલ નબંર-13 જલવા3 ુ

પDરવત ન અને કાય વાહ( y>ુય છે. એટલે જો ભારત સરકાર FGૂષણ િનય!ંણ અને Uખૂમરા પર <યાન આપે તો 

લા>ખો લોકોના zવ અને આરો5ય સાચવી શક(Nુ.ં કોરોનાની રસી તો હEુ શોધવાની બાક( છે. પરંC,ુ FGૂષણ  

િનય!ંણ કરવાની અને Uખૂમરાની રસી અને દવાઓ તો ભારત સરકારના હાથમા ંજ છે. સરકાર� આ બનેં y{ેુ 

અiતાના ધોરણે ઈVછાશ8
ત જગાવવી પડશે.  
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િવ&ભરના લોકોને વ9Cઓુ અને સેવાઓ સમાન ધોરણે ઉપલ|ધ નથી. ઘણા લોકો વ9Cઓુનો વL ુ
પડતો વપરાશ કર� છે,   

4યાર� ઘણા લોકોને zવનજlર( વ9Cઓુ અને સેવાઓ પણ મળતા નથી. હવા, પાણી, અ8~મUતૂ �ધણ 
#વા ^ુદરતી સસંાધનોનો વL ુઅને આડ�ધડ વપરાશ તેમજ FGૂિષત જમીન અને કચરાના વધતા Fમાણને 
બદલવાની જlર છે #થી લોકોને 9વા9xયFદ વાતાવરણ અને સાર( tણુવ_ા�ુ ંzવન મળ( શક�. શેર�ગની ટ�વ 
વL ુટકાઉ વપરાશની સ9ં^ૃિતને Fો=સાહન આપે છે,તે લોકોને જlર( વ9Cઓુ અને સેવાઓ સાર( ર(તે  મળ( રહ� 
તે શકય બનાવે છે. તે સસંાધનોની કાય Zમતામા ંવધારો કર( શક� છે તેમજ કચરો અને FGૂષણ ઘટાડ� છે.  

દર ઓ
ટોબર માસમા,ં સDહયારા હ�C ુમાટ� િવ&ભરના સગંઠનો “iીન એ
શન વીક” �ુ ંઆયોજન કર� છે. 

આની શlઆત વષ  1990 મા ં9વીDડશ સોસાયટ( ફોર નેચર કYઝવ�શન (SSNC) એ કર( હતી. સ3ુકંત રા��સઘં ે

વષ  2015 મા ં

અસમાનતા, 

ગર(બી, આબોહવા 

પDરવત ન અને 

પયા વરણીય 

િવનાશ #વા 

વૈિ&ક પડકારોને 

સબંોધતા ટકાઉ 

િવકાસ qગેના 17 

લ�યાકંો ધરાવતો 

ટકાઉ િવકાસ 

માટ�નો એજYડા 

2030 અપનાPયો છે. આ SDG ના લ�યાકં-12 મા ં વૈિ&ક 9તર� સસંાધનોની 6ધુાર�લ કાય Zમતા, કચરાના 

Fમાણમા ંઘટાડો અને ટકાઉ zવનશૈલી qગેની િવશેષ Mtિૃત પર ભાર yકૂાયો છે. 

પયા વરણિમ! અને iાહક િશZણ સશંોધન ક�Y�ના એYવીસ Dરસોસ  સેYટરના સ3ુકંત ઉપ�મે 30 

સ�ટ��બરના રોજ સવાર� 11 વા5યે ટકાઉ વપરાશના લ�ય તરફ આગળ વધવા સાyદુાિયક આપ-લે (શેર�ગ) ના 

�к�� ����ш ���� ��������к 1�-!� (ш��p2)�' 2q�.� 
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મહ=વ qગે એક વે�બનાર�ુ ં આયોજન કરવામા ં આP3ુ ં હC ુ.ં ઉ=પાદનો, ઊM  અને અYય સેવાઓના 

જવાબદાર(oવૂ કના ઉપયોગથી પયા વરણ પરની અસરોને ઓછ( કરવા માટ� જન Mtિૃત આવે તે હ�C ુસાથે આ 

કાય �મ�ુ ંઆયોજન કરા3ુ.ં  

આ વેબીનારમા ં6jુી અિન,Dદતા મહ�તા(કો-ઓDડ�નેટર,CERC ENVIS & CGM CERC)એ સ9ંથાની F�િૃતઓની 

lપર�ખા સાથે કાય �મની શlઆત કર(, િવષય સાથે�ુ ંઅ�સુધંાન સાધતા તેમણે ENVIS સેYટર િવષે 

સહભાગીઓને િવશેષ માDહતી આપી. 

િવ�ાન Fસારના oવૂ  Dડર�
ટર અને એનટ(પીસી 9^લૂ ઓફ �બઝનેસના Fોફ�સર ડૉ.ગોપી રામચ�ંને ટકાઉ 
વપરાશ પર વાત કર( હતી. તેમણ ે િવ�ાન િવષયક સવંાદ�ુ ં માળખા, નાગDરક િવ�ાનીની ગિતશીલતા અને 
વૈ�ાિનક ટ�કનીકની અસરોના માપદંડોને વણ વતા ટકાઉ વપરાશ F=યે સyદુાયના Fિતભાવો પર ભાર y�ૂો. 
તેમણે iાહકો પોતાના અિધકારો મેળવવા માટ� Mtતૃ થાય તે માટ� સ9ંથાઓની Uિૂમકા :બૂ મહ=વoણૂ  છે તેમ 
જણાવીને આ y{ેુ કાય વાહ(નો અવકાશ :બૂ મોટો છે તેમ ઉમે3ુn. 

પયા વરણિમ!ના િનયામક jી મહ�શ પડંયાએ મહા=મા ગાધંી અને સરદાર પટ�લના આદશf અને 
િસ<ધાતંોને અ�સુરતા સરળ zવન zવવા અપીલ કર( હતી. તેમણે ક\ુ ંહC ુ ંક� ચીજવ9Cઓુની માગંમા ંવધારા 
સાથે ^ુદરતી સસંાધનોનો િવનાશ થશે #ની િવપર(ત અસર પરોZ ર(તે iામીણ લોકોને થશે. તેમણે એ પણ 
સમMP3ુ ં ક� ઇલે
�ોિનક વ9Cઓુનો ફ�રઉપયોગ અને સમારકામ થક( તેમની સoંણૂ  Zમતાનો ઉપયોગ કર( 
શકાય.પયા વરણ પરના Fભાવને <યાનમા ંરાખીને કોઈપણ ઉ=પાદનના zવનચ�ને Mણ�ુ ંક�ટrુ ંમહ=વ�ુ ંછે એ 
વણ વતા તેમણે ક\ુ ં ક� ટકાઉ િવકાસ અને ^ુદરતી સસંાધનોનો Y3નૂતમ ઉપયોગ કરવાના િસ<ધાતંોને 
zવનમાગ  બનાવવાથી Pય8
તગત,સyદુાય અને ^ુદરતને ફાયદો કરાવી શકાય. 

એYવીસના Fોiામ ઓDફસર 6jુી DદPયા ના��થુીર(એ jી ઉદય મેવાણી વતી સીઈઆરસીએ શેDર,ગ 
ક�3િુનDટ પર છે�લા ંવષfમા ંકર�લી F�િૃ_ઓની િવગત રEૂ કર( હતી. તેમણે જણાP3ુ ંહC ુ ંક� છે�લા !ણ વષ થી 
‘શેર�ગ કો�3િુનટ(’થીમ થક( સાyDૂહક વહ�ચણી અને સહયોગની સ9ં^ૃિતને Fો=સાહન આપવા માટ� તેમજ દર�ક 
માટ� વ9Cઓુ અને સેવાઓ ઉપલ|ધ થાય તે માટ� ટકાઉ Pયવ9થા ઉભી કરવાનો Fયાસ થઇ રWો છે. વષ  2020 
મા ંકોિવડની મહામાર(મા ં9થળાતંDરત મEૂરો, સૌથી વL ુજlDરયાતમદં હતા, તેઓ zવન ટકાવી રાખવા જlર( 
વ9Cઓુ મેળવી શકતા ના હતા. CERC એ તેમને મદદ કરવા માટ� 9થાિનક રહ�વાસીઓ (દાતાઓ) અને 
9થળાતંDરત મEૂરો વVચ ેએક શેDર,ગ �લેટફોમ  બનાP3ુ ં છે, #નાથી લોકોએ આપેલી ઉપયોગી વ9Cઓુ મEૂરો 
6ધુી પહ�ચી શક�. તેમણ ેપોતાની F9Cિુત બાદ વે�બનાર�ુ ંસમાપન ક3ુn અને તમામ માનનીય વ
તાઓ અને 
ઉ=સાહ( સ�ભાગીઓનો આભાર માYયો. 
આ કાય �મ�ુ ંર�કોડ�ગ આ લ�ક પર ઉપલ|ધ છે. http://cercenvis.nic.in/video/SHARING%20COMMUNITY-30-

09-20/sharing%20community.mp4  
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iીન ક�ટા�લ9ટ, પયા વરણિમ! અને એડવેYચર LDCE ના સ�યોએ “�ેક �( �ોમ �લાg9ટક” ની પહ�લ 

“�ાYડ ઓDડટ 2020” મા ંસD�યપણે ભાગીદાર( ન�ધાવી હતી. સ�ટ��બર માસના છે�લા અઠવાDડયામા ંપોતાના 

ઘરના �લાg9ટકના કચરાને એકિ!ત કર( તે�ુ ં �ાYડ અ�સુાર િવ~લેષણ કરવામા ંઆP3ુ.ં દર�ક સ�યે કોરોના 

કાળની માગ દિશpકાઓ�ુ ં પાલન કર(ને �લાg9ટકના કચરાને એકિ!ત અને િવ~લેિષત કયf. દર�ક ઉ=પાદનકતા  

પોતાના કચરામા ં

ફ�રવાતા પેક�જ�ગને 

કોઈ ર(તે પા  ં

લેવાની Pયવ9થા 

ગોઠવે અને આ દર�ક 

�લા9ટ(કને 

ર(સાયકલ કરાય તે 

જlર( છે. �લાg9ટક 

કચરાના િનયમોમા ં

જોગવાઈ હોવા છતા ં

અસરકારક Pયવ9થા 

હEુ ઉભી થઇ શક( નથી. ભારતમા ંિસ,ગલ 3ઝુડ 

�લાg9ટક પર Fિતબધં yકૂાયો છે અને અનેક 

િનયમો પણ ઘડાયા છે. કોપfર�¡સ પોતાની 

જવાબદાર( િનભાવે એ જlર( બની Mય છે. 

આપના ઘર-ઓDફસમાથંી નીકળતા કચરાને 

વગ¢^ૃત કર(ને ર(સાયકલ�ગ માટ� 6િુવધાજનક 

બનાવીએ એ Pય8
તગત જવાબદાર( આપણા 

સૌની છે. 

Gુિનયાભરમાથંી અનેક સ9ંથાઓ અને 

Mtતૃ નાગDરકો આ પહ�લ સાથે જોડાયા છે, 

પયા વરણ િમ! તરફથી આ £બંેશના સકંલનની 

આગેવાની iીન ક�ટા�લ9ટ ઉદય દ�સાઈએ લીધી 

હતી.  

�લાિ�ટક કચરાના �યવ�થાપનની જવાબદારી ઉ�પાદનકતા� �યાર ેલશેે�લાિ�ટક કચરાના �યવ�થાપનની જવાબદારી ઉ�પાદનકતા� �યાર ેલશેે�લાિ�ટક કચરાના �યવ�થાપનની જવાબદારી ઉ�પાદનકતા� �યાર ેલશેે�લાિ�ટક કચરાના �યવ�થાપનની જવાબદારી ઉ�પાદનકતા� �યાર ેલશેે????    
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માDહતી અિધકાર અિધિનયમને અમલી બને આ ઓ
ટોબર માસમા ં15 વષ  oણૂ  થયા. નાગDરકોને 

માDહતી આપવાના ઉ{ેશથી આ કાયદો ઘડાયો હતો એ y{ુામા ંઆ# પણ નાગDરકોને લડત આપવી પડ( 

રહ( છે. પયા વરણિમ! આ કાયદો અમલી બYયો =યારથી જ તેને પયા વરણીય Yયાયના િવષયોમા ંમાDહતી 

મેળવવા માટ� ઉપયોગમા ંલઇ ર\ુ ં છે. tજુરાત રા4યના માDહતી અિધકાર િનયમોમા ંરહ�લી ¤ટુ(ઓ qગે 

વડ( અદાલતમા ં પણ જ�ુ ં પડ¥ુ ં હC ુ.ં પયા વરણ િમ! એ Eુદા-Eુદા િવભાગો, બોડ -કોપfર�શન, વગેર�મા ં

RTI�' અરzઓ કર�લ તેમા ં૩૩ ¤ટુ(ઓ <યાન પર આવી. સરકાર સાથે વારંવાર ¤ટુ(ઓ�ુ ં<યાન દોરવામા ં

આવેrુ.ં છે�લે પયા વરણ િમ! §ારા (SCA NO 7686 of 2008) રા4યની વડ( અદાલતનો [કુાદો મેળવીને 

RTI ના િનયમો બદલાયા.  નાગDરકોને માDહતી સહ�લાઈથી આપવાને બદલે કોકªુ t ૂચંવીને માDહતી ના 

આપવાનો અ�ભગમ હEુ Mહ�ર માDહતી અિધકાર(ઓમા ં જોવા મળ( રWો છે. એક અ�ભુવથી આ વાત 

સમzએ.  

પયા વરણિમ!ના િનયામક મહ�શ પડં«ાએ 27 ફ�આુર( 2019 ના રોજ નyનૂા-ક ની અરzથી 

F®ોના lપમા ં “�(ટ કરાયેલ એ¯�3અુYટને પાઈપલાઈન §ારા અરબી સy�ુમા ંડ(9ચા° કરવાના F9તાિવત 

Fો#
ટ” qગેની માDહતીની માગંણી tજુરાત FGૂષણ િનય!ંણ બોડ ના Mહ�ર માDહતી અિધકાર( પાસેથી કર( 

હતી. અરzમા ંનીચેના F®ો oછૂાયા હતા. 

• How many industrial estates and CETPs are part of this project? 

• Who has prepared the feasibility study report of the project? 

• Does constructing the underground pipeline to carry effluent require environment clearance 

certificate? 

• Who will bear the cost of the underground pipeline? 

• Which state and central government authorities have approved the proposal to carry treated 

effluent and discharge it in the Arabian Sea? 

• Once complete, effluent from which cities will be carried out to the Arabian Sea? 

આ±ય જનક ર(તે તાર(ખ ૧૫ એિFલ, ૨૦૧૯ના રોજ મળેલ જવાબમા ં આ દર�ક F®ોના 

જવાબમા ં એક લીટ(નો જવાબ આપવામા ં આPયો – The information asked by applicant is in the 

ગુજરાત માિહતી આયોગનો મહ�વપૂણ� ચકૂાદોગુજરાત માિહતી આયોગનો મહ�વપૂણ� ચકૂાદોગુજરાત માિહતી આયોગનો મહ�વપૂણ� ચકૂાદોગુજરાત માિહતી આયોગનો મહ�વપૂણ� ચકૂાદો 
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“question form”, which doesn’t fall in the definition of “information”. Thus consider the information 

as Nil. Mહ�ર માDહતી અિધકાર(એ 15 એિFલ 2019 ના પ!થી અરzકતા ને આ માDહતી/િનણ ય આપેલ 

ક� # માDહતી માગંવામા ંઆવેલ છે તે F®ોના lપમા ંરEૂ કરાયેલ છે # “માDહતી” ની Pયા>યામા ંઆવતી 

ના હોઈ કોઈ માDહતી oરૂ( પાડવાની થતી નથી.  

આનાથી નારાજ થઇ માDહતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-19(1) હ�ઠળ 15 મે 2019ના રોજ 

Fથમ અપીલ કરાઈ અને Fથમ અપીલ સ_ાિધકાર(એ 18/6/2019 ના રોજ સાત Dદવસમા ંમાDહતી 

oરૂ( પાડવા ºુકમ કયf હતો. આ ºુકમ છતા ં oરૂતી માDહતી ના મળતા રા4ય માDહતી આયોગમા ં

14/7/2019 ના રોજ બીz અપીલ કર(,આ અપીલ (અપીલ ન ં-અ- 4220-2019) અ�સુધંાને 21 

ઓ
ટોબર 2020 ના રોજ ઓનલાઈન 6નુાવણી આયો¼જત થઇ, #મા ં[કૂાદો આપતા રાજય માDહતી 

કિમ®ર jી ક�. એમ. અ<વ3ુ એ મહ=વoણૂ  [કૂાદો આ�યો.  

નyનૂા-ક ની અરz સદંભ� માDહતી અરzકતા ને મળ( નથી એની ન�ધ લેતા માDહતી 

કિમ®રjીએ બો�બ ે હાઈકોટ ના ક�સને ટા
ંતા (ર(ટ પીટ(શન નબંર 419/2007, 

Dr. Celsa Pinto Vs. Goa State Information  Commissioner & Anr) ક\ુ ં ક�,  “શા માટ� અને �ા ં

કારણોસર કોઈ િનણ ય આપવામા ં આવેલ છે તે બાબત માDહતી તર(ક� માગંી શકાય નDહ, કોઈપણ 

કાય વાહ( �ા કારણોસર કર�લ છે તે જણાવવા Mહ�ર માDહતી અિધકાર( બધંાયેલા નથી પરંC ુ આ 

િસવાયની બાબતોમા ંકોઈ િવગતો F® 9વlપે માગંવામા ંઆવે તો તે qગેની માDહતી આપવાનો ઇનકાર 

કરવો યો5ય નથી.   ભારત સરકાર� પણ આ qગે સમાન Fકારની 6ચૂનાઓ બહાર પડ( છે. આ qગે 

ભિવ�યમા ં કાળz રાખવા tજુરાત FGૂષણ િનય!ંણ બોડ , ગાધંીનગરના Mહ�ર માDહતી અિધકાર(ને 

6ચૂના આપવામા ંઆવી. 

વLમુા,ં માગેંલી માDહતી સદંભ� રા4ય સરકારના y>ુય �ા િવભાગો આ Fો#
ટ સાથે 

સકંળાયેલા છે તેની િવગતો અને તે અYવયે એYવાયરમેYટ ઈ�પે
ટ એસેસમેYટનો ર(પોટ  તૈયાર કરવામા ં

આવેલ છે ક� ક�મ અને આ માટ�ની મEુંર( મેળવવાની થશે ક� ક�મ તેની િવગતો Dદવસ-15મા ંરz9ટર 

પો9ટથી િવનાy�ૂયે આપવાનો આદ�શ કરાયો હતો.  
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�������'� ��u�d f2� “�7���” ��J.' ���������M�' ��4)��� �'�*5 

પયા વરણિમ! ના 3વુા કાય �મ iીન ક�ટા�લ9ટ §ારા મે-2020 થી િવિવધ પયા વરણીય િવષયો qગે 
િન�ણાતો સાથે “સવંાદ” નામે વે�બનાર સીર(ઝ શ½ુ કરાઈ છે. iીન ક�ટા�લ9ટ-પયા વરણ િમ!, રાહ ફાઉYડ�શન, 
અને આzવન િશZણ િવભાગ-tજુરાત િવ`ાપીઠના સ3ં
ુત ઉપ�મે દર મDહને બ ે વાર આયો¼જત કરાય છે. 
પહ�લા અને !ીM શિનવાર� સવાર� 11 વા5યે પયા વરણીય િવષયો qગે િન�ણાતો સાથે સવંાદ સધાય છે અને 
મોટા Fમાણમા ંMtતૃ નાગDરકો, િવ`ાથ¢ઓ, િશZકો તેમા ંસહભાગી બને છે. સ�ટ��બર અને ઓ
ટોબરના સ!�ુ ં
ર�કોડ�ગ iીન ક�ટા�લ9ટની 3-ુટ¾બૂ ચેનલ (iીન ક�ટાલી9ટ-પયા વરણ િમ!)) પર ઉપલ|ધ છે.  

�������'� �шa� f2� 1��' .̀���* : Nv. ���� ���к  

 

તાર(ખ ૧૩ સ�ટ��બરના રોજ આ jેણીમા ં ઈ-કને
ટ નોલેજ ફાઉYડ�શનના િનયામક ડૉ. Fસાદ મોદક� 
સહભાગીઓને પયા વરણીય િશZણના મહ=વ qગ ે ARE WE FUTURE READY ON ENVIRONMENT 
EDUCATION? િવષય પર રસFદ માDહતી આપી હતી.અદાલતના િનદÇશા�સુાર િવિવધ અ�યાસ�મોમા ં 
  

��િબનારિબનારિબનારિબનાર સીસીસીસીરીરીરીરીઝઝઝઝ “સવંાસવંાસવંાસવંાદદદદ (Talk to Talk)” 
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પયા વરણીય િવ�ાનના િવષયને સમાવવામા ંઆPયો છે પણ િન�ણાત િશZકોનો અભાવ, અoરૂતી તૈયાર(, 

અ�યાસ�મની ઔપચાDરકતા oરૂ( કરવાની ઉતાવળ #વા િવિવધ કારણોને લીધે િવ`ાથ¢ઓમા ંપયા વરણ િવષયે  

oરૂતો ઉ=સાહ ઉભો થયો નથી.  
Fે
ટ(કલ ઉદાહરણોના સમાવેશથી આ િવષયને િવ`ાથ¢ઓ માટ� ઉપયોગી બનાવી શકાય તેવી oરૂ( 

સભંાવના છે, 4યા ંઆ િવષયને zવતં ર(તે િવ`ાથ¢ઓ સાથે ચચા યો છે =યા ં3વુાનો પયા વરણ રZા qગ ેMtતૃ 
બYયા છે. ડૉ. Fસાદ મોદક�  પોતાની F9Cિુતમા ંસહભાગીઓને સવંાદમા ંસાકંળવા આLિુનક ટ�કનીકનો ઉપયોગ 
કર(ને, સવાલો અને મતંPય oછૂયા હતા, સ!ને qતે િવશદ પરામશ  પણ થયો હતો.iીન ક�ટા�લ9ટ લÉ|ધ 
કાગદ(એ આ સ!મા ંચચા � ુ ંસચંાલન ક3ુn હC ુ.ં  

w���.�� х�B�  �0* x���� )�J ш'х's : y' �z� ���� 
^ુદરત આપણને ક�ટrુયં શીખવે 

છે, માનવ સyદુાય નદ( Dકનાર� વસવાટ 
કરતો થયો, 89થર થયો, નદ(ની 89થરતા 
અને વહ�ણ આપણને 89થર qદ 
ગિતશીલ zવનની Fેરણા આપે છે. આ 
એક ઉદાહરણ થ3ુ ં ^ુદરત પાસેથી 
માનવને મળેલી શીખ�ુ.ં સવંાદ jેણીના 
વીસમા મણકામા ં Mણીતા પયા વરણીય 
સવંાદકાર jી મL ુ મેનન પાસેથી 
^ુદરતના ખોળે રહ( zવનનો બોધ 
શીખવાની વાત સભંાળવાની તક 
સહભાગીઓને Fા�ત થઇ. પવ તની 
Êચાઈ, નદ(ની Ëડાઈ, ખીણની ગહ�રાઈ, 

Dહમશીલાઓની ઉaિત, સy�ુનો Ìઘૂવાટ .... આપણને ^ુદરતનો દર�ક ઘટક એક સદં�શો આપે છે, બોધ આપે છે. 
િવ& પય ટન Dદવસે ^ુદરતની નzક જઈને zવનનો બોધ શીખવાની વાત સહભાગીઓએ ઉ=સાહભેર અપનાવી. 
iીન ક�ટા�લ9ટ િવGુષી શાહ� આ સ!�ુ ંસચંાલન ક3ુn.  
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RIVER
The flowing River motivated us,

not to be staganat …

First we thought, 
where is it going?

We followed it, 
through the down stream

and reached to 
the endless end…

 
к!����� $�{(�' ��� f2� .�к*�� �2!� !��� (r�*  

કલાયમેટ ચેઈYજની અસરોlપે ઉÍવી રહ�લી િવષમ હવામાનની ઘટનાઓ આપણે નzકથી અ�ભુવી 

રWા છ(એ, વL ુવરસાદ, તીÎ ગરમી કોઈ નવાઈની વાત રહ( નથી. આ 89થિતમા ંસૌથી વL ુસહન મ<યમ અને 

ગર(બ વગ ને કર�ુ ં પડ� છે. અસમાનતા અને અYયાયની આ 89થિત વVચે ઝડપી એ
શન જlર( બYયા છે. 

કલાયમેટ ચેઈYજની સમ9યા કોિવડની મહામાર(મા ંકોરાણે yકૂ( શકાય તેમ નથી. ^ુદરત પર�ુ ંઆવલબંન ક�ટrુ ં

વધાર� છે એ Fતીિત આપણને સૌને થઇ [કુ( છે. 

આ સીર(ઝમા ં 17 ઓ
ટોબરના રોજ 

કલાયમેટ ચેYજના વૈ�ાિનક તxયો, તેની 

સામા¼જક-રાજક(ય અસરો અને નીિતિવષયક 

જોગવાઈના પDરપે�યમા ં સવંાદ થયો, ટ(ચસ  

અગેY9ટ ધી કલાયમેટ �ાઈસીસના 9થાપક 

સ�ય jી નાગરાજ આડવેએ “THE IMPACTS 

AND URGENCY OF THE CLIMATE 

CRISIS” િવષય પર વ
તPય આ�3ુ ં અને 

ઇgYડયન કો�3િુનટ( એ
ટ(વી9ટ નેટવક ના 

કYવીનર jી દ(પક ધોળDકયાએ ચચા � ુ ં

સચંાલન ક3ુn.  
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કલાયમેટ ચેYજની સમ9યા qગ ે Ñતરરા��(ય 9તર� થઇ રહ�લા Fયાસો oરૂતા નથી, પેDરસ સિંધમા ં

જોડાઈને ભારતે પોતાના તરફથી !ણ બાબતો કરવા પર ભાર y�ૂો છે – ઉ=સ°ન 9તરમા ંઘડાડો, oનુ:Fા�ય 

ઉM �ુ ંવL ુઉ=પાદન અને જગંલિવ9તારોમા ંવધારો કરવો #થી કાબ ન વL ુશોષાઈ શક�. સરકારના !ણ વત માન 

પગલાઓ જોઈએ # આ Fિતબ<ધતાથી અલગ પડ� છે – ન�ુ ંÓા¯ટ EIA Mહ�રનામાનંી જોગવાઈઓ, વL ુકોલસા 

|લોકને ખનન માટ� :�ુલા yકૂવા અને મEૂર કાયદાઓમા ંથયેલ પDરવત ન.  

આ 89થિતમા ં“કલાયમેટ જ9ટ(સ” y{ેુ નવી પેઢ( તરફથી થઇ રહ�લા િવરોધના 6રૂ Gુિનયાભરમા ંસભંળાઈ 

રWા છે. કોરોનાકાળમા ં નવી ર(તભાત અપનાવીને Gુિનયાભરની સરકારો સમZ ઉઠ( રહ�લા આ અવાજને 

અવગણવા  શકય નથી. રાજક(ય ઇVછાશ8
તના અભાવને કારણે, ખાસ કર(ને વL ુઉ=સ°ન કરતા દ�શોના અLરૂા 

Fયાસોને કારણ ેગર(બ દ�શો કલાયમેટ ચેઈYજની વL ુ િવપર(ત અસરો ભોગવી રWા છે. આપણા દ�શમા ંપણ 

89થિત Eુદ( નથી, િવષમ હવામાનની ઘટનાઓ બને =યાર�, વL ુ વરસાદ પડ� =યાર� ગર(બ વગ ન ે સૌથી વL ુ

ખરાબ અસરો ભોગવવી પડ� છે. આ અYયાયી પDર89થિતને 6ધુારવા કલાયમેટ �ાઈસીસ પર <યાન આપીને 

તાક(દ� પગલા લવેાની જlરત છે. 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5લેિશયર�ુ ં 9મારક બનાવ�ુ ં પડ� 

એવા Dદવસો Gુિનયા જોઈ રહ( છે, પીગળતો 

બરફ Gુિનયાને બદલી રWો છે, સાથે 

સામા¼જક આિથpક અસરો લાવી રWો છે.” – 

દ(પક ધોળDકયા, ICAN કYવીનર  

 

“ગર(બ વગ ને 5લોબલ વોિમÕગને 

કારણે વL ુ સહન કર�ુ ં પડ� છે, સરકારની 

નીિતઓ તેની પોતાની Fિતબ<ધતા સામે 

શકંાની સોય ચ�ધે છે. આ 89થિતમા ંસૌથી વL ુ

સહન કરવાનો વારો વ�ંચત સyદુાયનો આવે 

છે.” – નાગરાજ આÖવે, “ભારત અને 5લોબલ 

વોિમÕગ” o9ુતકના લખેક 
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િવ&ભરમા,ં આશર� ૩૦૦ કરોડ માણસો ખોરાક રાધંવા માટ� :�ુલામા ં[લૂા ક� ક�રોસીનનો 9ટવ, અથવા 
લાકડા,ં છાણા, ખેતીપાકનો કચરો તથા કોલસો સળગાવે છે. આથી થતા ઘર�rુ ં હવા FGૂષણથી  ફ�લાતી 
માદંગીમા ંપટકાયેલા દરવષ� આશર� ૪૦ લાખ લોકો�ુ ંઅકાળે મોત થાય છે.  

આવા ઘર�rુ ં હવા FGૂષણથી Øદયરોગનો ºમુલો-9�ોક, ઇ9ક�િમક Øદય રોગ, સીઓપીડ(-�ોિનક 
ઓ|9�g
ટવ પ�મોનર( રોગ અને ફ�ફસાનંા ક�Yસર સDહતના �બન-સ�ંિમત રોગો થાય છે. િવ&ભરમા ં પાચં 
વષ થી ઓછ( વયના બાળકોમા ંલગભગ અડધાથી વL ુy=ૃ3 ુઘર�rુ ંહવા FGૂષણની Lમુાડ(ની રજોટ( &ાસ સાથે 
ભળ( ફ�ફસામંા ંભગેી થતા ંY3મુોિનયા થવાને કારણે થાય છે.   

3એુન-3નુાઇટ�ડ નેશYસે જોખમી રસાયણો ઉપરાતં હવા, પાણી અને જમીનના FGૂષણ તેમજ 
ભેળસેળથી  થતી  બીમાર(ઓ અને y=ૃ3નુી સ>ંયામા ં ન�ધપા! ઘટાડો કરવા�ુ ં yનુાિસબ લે>3ુ ં છે. આથી, 
3એુન જનરલ એસે�બલીએ તાર(ખ ૧૯મી Dડસે�બર ૨૦૧૯ના રોજ ઠરાવ �માકં ૭૪/૨૧૨ પસાર કર(ને, 
વત માન વષ  ૨૦૨૦થી દર વષ�,૭મી સ�ટ��બરના Dદવસને નીલ ગગન માટ� ચો>ખી હવા Mળવવાના 
Ñતરરા��(ય Dદન તર(ક� ઉજવવા�ુ ંઠ�રP3ુ ંછે.  

લોકોના 9વા9xય અને zવન માટ� 9વVછ હવા મહ=વoણૂ  છે. પરંC,ુ હવા FGૂષણ માનવ 9વા9xય માટ� 
સૌથી મોÚુ પયા વરણીય જોખમ છે. વૈિ&ક 9તર� ટાળ( શકાય તેવા થતા y=ૃ3 ુઅને રોગ�ુ ં હવા FGૂષણ y>ુય 
કારણ છે. મDહલાઓ, બાળકો અને �Ûૃોને  હવા FGૂષણ અFમાણસર અસર કર� છે. ઇકોિસ9ટ�સ પર નકારા=મક 
Fભાવ�ુ ંહવા FGૂષણ પણ yળૂ છે.  

3નુાઇટ�ડ નેશYસે હવાની tણુવ_ામા ં 6ધુારો કરવા, મોનીટDર,ગ ડ�ટા એકિ!ત કરવા, તેમજ હવા 
FGૂષણ િનવારવા અખ=યાર થયેલ jે�ઠ Fયાસો�ુ ંઆદાન-Fદાન કરવા માટ� Ñતરરા��(ય સહયોગને સચોટ 
ક�ળવવાની જlDરયાત પર ભાર y�ૂો છે. હવાની tણુવ_ામા ં6ધુારો કરવા સરળતાથી પગલા ંભરવા તેમજ 
Fો=સાDહત  કરવા માટ� જનMtિૃત ફ�લાવવાની તાતી જlર(યાત છે.   

હવા FGૂષણના પડકાર સામે EુદાEુદા Fો#
¡સ, સ3ં
ુત આયોજનો, 6ચુાl Pયવ9થાઓ, અને જlર( 
ઇY9ÜમેY¡સ તૈયાર કરવામા ં Fગિત થઈ રહ( છે. હવાની tણુવ_ામા ં 6ધુારો કરવાથી 
લાયમેટ ચેYજના 
અ�ુ̂ ળૂ પDરબળોમા ંવધારો થશે, તે�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે.  

જોખમી રસાયણો તેમજ હવા, પાણી અને જમીનના FGૂષણ અને ભેળસેળથી થતા y=ૃ3 ુ અને 
બીમાર(ઓની સ>ંયામા ંઆગામી વષ  ૨૦૩૦ 6ધુીમા,ં ન�ધપા! ઘટાડો કરવાની પણ અપીલ કરવામા ંઆવી 
છે. શહ�રોનો પયા વરણ પર Fિત^ળૂ Fભાવ ઘટાડવાની આવ~યકતા છે. ૨૦૩૦6ધુીમા ં હવાની tણુવ_ા 
ઉપરાતં �3િુનિસપલ અને અYય કચરાના Pયવ9થાપન પર િવશેષ <યાન આપવાનો પણ ઉ�લેખ કરવામા ં
આPયો છે.  

હવા FGૂષણથી આરો5ય અને 
લાયમેટ પર Fિત^ળૂ Fભાવ થયો છે. Øદયરોગનો ºમુલો, &સન 

ગંૂગળાઇગંૂગળાઇગંૂગળાઇગંૂગળાઇ    રહી છે પૃ&વીરહી છે પૃ&વીરહી છે પૃ&વીરહી છે પૃ&વી, બફેાબફેાબફેાબફેામ ઓકાતા ધમુાડાથીમ ઓકાતા ધમુાડાથીમ ઓકાતા ધમુાડાથીમ ઓકાતા ધમુાડાથી, સયું�ત રા)સઘંન ેફરજ પડી છેસયું�ત રા)સઘંન ેફરજ પડી છેસયું�ત રા)સઘંન ેફરજ પડી છેસયું�ત રા)સઘંન ેફરજ પડી છે, સૌન ેચતેવવાનીસૌન ેચતેવવાનીસૌન ેચતેવવાનીસૌન ેચતેવવાની............ 
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રોગની લાબંી માદંગી અને ફ�ફસાનંા ક�Yસરથી થતા y=ૃ3નુી લગભગ એક Cતૃીયાશં સ>ંયા, ઉપરાતં હાટ એટ�ક, 
અ9થમા અને &સનની લાબંી માદંગીથી થતા ં y=ૃ3નુા ચોથા ભાગની સ>ંયા માટ� હવા FGૂષણ જવાબદાર 
ગણાય છે. 

વાતાવરણમા ં એસ.એલ.સી.પી.એટલે ક�, શોટ  �લPડ 
લાયમેટ એર પો�3Yુ¡સ અ�પજ સમય માટ� 
વાતાવરણમા ં ટકતા વા3 ુ FGુષકો પણ હોય છે. આરો5ય પર થતી Fિત^ળૂ અસરો તેમજ oxૃવીના 
વાતાવરણમા ંગરમીનો વધારો કરતા પDરબળો સાથે પણ હવા FGૂષણને સાકંડ( લવેામા ંઆવેલ છે.  

વાતાવરણમા ંહવા FGૂષકો થોડા Dદવસો અથવા થોડા દાયકા 6ધુી ટક( રહ� છે. માટ� જ, આવા હવા 
FGૂષકો ઘટાડવાથી આરો5ય અને 
લાયમેટ એમ બનેં માટ� Cતૂ  લાભ દાયક બની રહ� છે.  

વૈિ&ક 9તર� હવાની tણુવ_ામા ં6ધુારો કરવા માટ� હવા FGૂષણમા ંઘટાડો કરવો અને િનવારણ કર�ુ ં
જlર( બY3ુ ંછે. |લેક કાબ ન, િમથેન તેમજ જમીન-9તરના ઓઝોનને કારણે અથ ત!ં, કાય  ઉ=પાદકતા, હ��થકÝર 
ખચ , પય ટન, પાક અને ખા` 6રુZા પરના Fિત^ળૂ Fભાવ પેટ� માનવ સમાજ હવા FGૂષણની Ëચી Dક,મત 
[કૂવી રWો છે. િનરંતર ટકાઉ િવકાસના સદંભ મા ંબધા દ�શોમા,ં ખાસ કર(ને શહ�રો અને શહ�ર( િવ9તારોમા ંમાટ� 
હવાની નબળ( tણુવ_ા મોટો પડકાર છે   

િવ& આરો5ય સ9ંથાએ FિસÛ કર�લ હવાની tણુવ_ા માગ દિશpકા ડોmમેૂYટમા ં િવ&મા ં ઘણા ં 9થળો 
ખાતે હવા FGૂષણ, િનયત મયા દા કરતા વધાર� હોવા�ુ ંન�ધા3ુ ંછે 
ચો>ખી હવા અને િનરંતર ટકાઉ િવકાસના લ�યો ન@( કયા  છે.  
 શહ�રો અને માનવ વસવાટોમા ં ચો>ખી હવાની tણુાવ_ા Mળવવા qગેની િનરંતર ટકાઉ િવકાસ 
નીિતઓને Fો=સાDહત કરવા માટ� 3નુાઇટ�ડ નેશYસની ટકાઉ િવકાસ પDરષદ FિતબÛ છે. 
 તG્ઉપરાતં, સ9ટ�નેબલ ડ�વલપમેYટ માટ� ‘3એુન ૨૦૩૦’ િશષ ક હ�ઠળના સાDહ=યમા ં સદરº ૂ બાબતે 
આવર( લેવાયેલ રોડમેપ lપર�ખાના y{ુાઓ નીચે દશા Pયા છે.   
• વૈિ&ક 9તર� હવાની tણુવ_ામા ં6ધુારો કરવા માટ� હવા FGૂષણ ઘટાડ�ુ ંઅને િનવાર�ુ.ં 
• આરો5ય અને પયા વરણ: હવા FGૂષણના આરો5ય પર Fભાવને <યાનમા ંલવેો. 
• હવાની tણુવ_ા માટ� માગ દિશpકા. 
• વાતાવરણમા ંહવા FGૂષણ: સસંગ  અને રોગના બોજ�ુ ંવૈિ&ક y�ૂયાકંન. 
• oxૃવીને FGૂષણ રDહત બનાવવા તરફ ^ચૂ 
• હવાની tણુવ_ા માટ� પગલા ં
હવા FGૂષણ�ુ ંઆગ�ુ ંy�ૂયાકંન કરવા માટ� તેમજ આરો5ય લZી ઘર�rુ ં�ધણ અને ટÝ
નોલોz વધારવા માટ� # 
તે દ�શને િવ& આરો5ય સ9ંથા ટ�8
નકલ સહાય કર� છે. િવ& આરો5ય સ9ંથાની હવા માગ દિશpકામા,ં :�ુલી જ5યામા ં
તેમજ મકાનો અને રહ�ણાકંોની qદર એમ બaે 9થળેથી વાતાવરણમા ંભળતા, આરો5યને હાનીકારક y>ુય હવા 
FGૂષકોની મા!ાઓની મયા દા ન@( કરવામા ં આવી છે.  અિત બાર(ક રજકણો (ફાઇન પાDટ�mલુે¡સ),  
નાઇ�ોજન ડાયો
સાઇડ, સ�ફર ડાયો
સાઇડ, કાબ ન મોનો
સાઇડ અને ઓઝોનની ધોરણે મા!ાઓની દá િનક તેમજ 
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વાિષpક આધાDરત મયા દા સામેલ કર( છે. તેમા,ં ઘરની qદર, ઘર�rુ ંબળતણ સળગાવવાની, રસોઇ અને હ(Dટ,ગ 
9ટવમાથંી નીકળતા વા3નુી મયા દા, તેમજ 9વVછ (હાિન રDહત) બળતણ વપરાશ, qગે  હવાની tણુવ_ા ક�ટલી 
હોય, તેની િવગતો આ માગ દિશpકામા ંઆપી છે.  

હવે, 3નુાઇટ�ડ નેશYસ સ9ંથાએ ૭મી સ�ટ��બર Dદવસને નીલ ગગન માટ� ચો>ખી હવા Mળવવાના 
Ñતરરાg��યDદન તર(ક� Mહ�ર કર(ને oxૃવીને t ૂગંળાવી રહ�લ હવા FGૂષણની સમ9યાનો ઉક�લ કરવા માટ�, 
દર�ક દ�શની સરકારને, Mહ�ર આરો5ય નીિતના ઘડવૈયાઓને, ઊM  અને ^ુદરતી સપંિ_ની બાબતોના 
િવશેષ�ોને ઘર�rુ ંહવા FGૂષણની ગભંીરતા સમzને આ FGૂષણ ઘટાડવાના jે�ઠ અ�ભગમોને સમજવા અને 
તેનો અમલ કરવાની જવાબદાર( સૌના ખભા પર yકૂ( છે.  

િવ& આરો5ય સ9ંથાની માગ દિશpકામા ં ઘર�rુ ં બળતણ તર(ક� કાચો (અનFોસે9ડ) કોલસો અને 
ક�રોસીનનો ઉપયોગ કરવા સામે આરો5ય અને સલામતી જોખમોના �g�ટકોણથી ચેતવણી પણ આપેલ છે. 
FGૂષણની Zમતા ધરાવતા ન@ર �ધણનો ઉપયોગ ઘટાડ(ને, અને ખાસ કર(ને ઓછ( આવકવાળા તેમજ 
iામીણ ઘરોમા ંFGૂષણ રDહત�ુ ંબળતણ વાપરવા માટ� તેમજ નવી ટÝ
નોલોz અપનાવવા આગળ વધવાની 
સલાહ આપી છે.   
 આજના Fથમ નીલ ગગન માટ� ચો>ખી હવા Mળવવાના Ñતરરાg��યDદને હવા FGૂષણ બાબતે 
જનMtિૃત અ�ભયાનને આગળ ધપાવવા Fિત�ા લઇએ. સબંિંધત સ_ાત!ંો તેમજ હવા FGૂિષત કરનારાઓને 
વારંવાર તકાદો કર(ને એર પો�3શૂન એ
શન �લાનનો શાણપણથી અમલ કરાવવા�ુ ંિનિ±ત કર(એ.    

 
 

નરેશ ઠાકર 

(લેખક �ણીતા પયાવરણીય �િશ�ક અન ે�પીસીબીના િનવૃત જનસંપક અિધકારી છે,  

સંપક -  nareshkthakar@gmail.com) 
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િવકાસના માગ� આગળ વધતા માનવ સyદુાયે મોટા Fમાણમા ંજોખમી કચરો ઉ=પa કરવા�ુ ંશ½ુ કર( 

દ(Lુ ં છે એ�ુ ંâસીના દાયકામા ં<યાને આP3ુ,ં િવકિસત દ�શો પોતાનો જોખમી કચરો ગર(બ અને અિવકિસત ક� 

િવકાસશીલ દ�શોમા ં મોટા Fમાણમા ં ઠાલવી રWા હતા,તેની �કુસાનકારક અસરો <યાને આવતા આ Dદશામા ં

પગલા લેવા Ñતરરા��(ય 9તર� Fયાસો ચાr ુથયા. િવકિસત દ�શો જોખમી કચરો ગર(બ દ�શોમા ંસહ�લાઈથી 

મોકલતા પણ હાિનકારક અસરો દ�ખાવા લાગતા ગર(બ દ�શોએ પણ “Not In My Back Yard” એટલે ક� “મારા 

Ñગણામા ં જોખમી કચરો નDહ” એ�ુ ં વલણ લેવા માડં3ુ.ં વષ  1987-1989 દરિમયાન આ y{ેુ ચાલેલી 

વાટાઘાટોને qતે જોખમી કચરાની Fિત^ળૂ અસરથી માનવ 9વા9xય અને પયા વરણને 6રુ�Zત કરવાના ઉ{ે~ય 

સાથે 22 માચ  1989 ના રોજ બેસલ,89વ=ઝરલેYડ ખાતે જોખમી કચરાની �ાYસ બાઉYÓ( એટલે ક� એક દ�શની 

સીમામાથંી બીM દ�શમા ંહ�રફ�ર કરવા પર િનય!ંણ અને િનકાલ qગેનો બેસલ કરાર 9વીકારાયો. જો ક�, બેસલ 

કરાર જોખમી કચરાની િવકિસત દ�શોથી િવકાસશીલ દ�શો 6ધુીની યા!ા અટકાવી શ�ો નથી, જોખમી કચરો 

િવકાસશીલ દ�શોમા ંઅમયા Dદત ર(તે ઠલવાઈ રWો છે અને િવકાસશીલ દ�શોમા ં જોખમી કચરાના આગમનથી 

સામા¼જક અને પયા વરણીય હાિન મોટા Fમાણમા ંથઇ રહ( છે, માનવ આરો5ય પર પણ િવપર(ત અસરો થઇ 

રહ( છે. 

)��! к���  

જોખમી કચરાની સીમાપાર હ�રફ�રને િનયિં!ત કરતો આ કરાર સ�ય દ�શોએ હ9તાZર કરતા કા�નૂી ર(તે 5 મે 

1992 ના રોજ અમલમા ંઆPયો. જોખમી કચરાની હ�રફ�ર qગેના અસ>ંય Ñતરરા��(ય કૌભાડંો બહાર આવતા, 

Fિત^ળૂ અસરોનો અ�ભુવ થતા એક ર(તે સ3ુકંત રા��સઘંના સ�ય દ�શો પર આ સિંધ માટ� દબાણ ઉUુ ંથ3ુ.ં 

બેસલ કYવેYશનનો ઉ{ેશ માનવ આરો5ય અને પયા વરણને જોખમી કચરાના િવપર(ત Fભાવથી બચાવવાનો છે. 

ખાસ કર(ને િવકાસશીલ દ�શોની નબળાઈઓ <યાનમા ં લેતા આ સિંધ જોખમી કચરાની Fિત^ળૂ અસરોથી 

બચવાના એક હિથયાર તર(ક� ઉપયોગી છે. “)��! к{��{ш� d� J' к7|�! dW |�{�)��{}* �����{� dW 

0�5�~��5 ��#� s{N J�� N*#��5!” નામથી ઓળખાતા આ કરારની જવાબદાર(મા ંનીચેની બાબતો સામેલ છે. 

1. íોત પરથી જ કચરા�ુ ંFમાણ ઘટાડ�ુ ં 

2. # દ�શમા ંકચરો ઉ=પa થાય છે =યા ંજ એના Pયવ9થાપનની Pયવ9થા ઉભી કરવી  

3. જોખમી કચરાની સીમાપાર હ�રફ�રને સીિમત કરવી  

4. પયા વરણીય ર(તે યો5ય હોય તે ર(તે કચરા�ુ ંPયવ9થાપન કર�ુ ં

5. કચરાના વેપારને કડક ર(તે િનયિં!ત કરવો, 

બસેલ કરારમાં -િતબધંબસેલ કરારમાં -િતબધંબસેલ કરારમાં -િતબધંબસેલ કરારમાં -િતબધં અગેંનો સધુારો અન ેતેની ભારત પરની અસરોઅગેંનો સધુારો અન ેતેની ભારત પરની અસરોઅગેંનો સધુારો અન ેતેની ભારત પરની અસરોઅગેંનો સધુારો અન ેતેની ભારત પરની અસરો 
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આ Ñતરરા��(ય કરાર અ�સુાર આગોતર( મEૂંર( (Fાયર ઇYફોમ  કYસેYટ) લીધા પછ( જ પZકારો વVચ ે

જોખમી કચરા�ુ ંસીમાપાર પDરવહન થઇ શક�. હાલ, આ સિંધમા ં187 સ�ય દ�શો પZકાર તર(ક� જોડાયેલા છે. 

)��! к�����7 ��.)7J� f2��� ��J��� (બેસલ બાન એમેYડમેYટ) 

બેસલ સિંધમા ંથોડા y{ુાઓ આવર( લેવા જlર( હોવા�ુ ં<યાને આવતા આ સિંધની ¤Dુટઓને Gૂર કરવા માટ� વષ  

1995 મા ંબેસલ કરારમા ં6ધુારો કરાયો # બેસલ બાન એમેYડમેYટ તર(ક� ઓળખાયો. આ કરાર બસેલ કરારના 

પZકારો - ખાસ કર(ને OECD (ઓગ�નાઈઝેશન ફોર ઇકોનોિમક કો-ઓપર�શન એYડ ડ�વલપમેYટ) સ�ય દ�શો, 

3રુોિપયન 3િુનયન(EU),�લ
ટ�9ટાઇન અને બેસલ Fિતબધંોના 6ધુારાને મEૂંર( આપનારા દ�શો પર જોખમી 

કચરાની આયાત કરવા પર Fિતબધં yકૂ� છે.આ દ�શોમા ં મોટાભાગ ે િવકાસશીલ અને આિથpક ર(તે સ�ંિમત 

અથ ત!ં ધરાવતા દ�શો સામેલ છે.  

અ!ે એ ન�ધ�ુ ંઅગ=ય�ુ ંછે ક� 3રુોિપયન 3િુનયનના દ�શો આ Fિતબધં qગેનો 6ધુારો અમલી બનતા પહ�લા જ 

પોતાના રા��(ય કાયદા અ�સુાર બેસલ Fિતબધં 6ધુારાની જોગવાઈઓનો અમલ કર( રહ( છે.આ 6ધુારામા ં

આવર( લેવાયેલ જોખમી કચરાની યાદ(મા ં  POP તર(ક� ઓળખાતા ઓગ�િનક FGૂષકો ( પસ¢9ટંટ ઓગ�િનક 

પો�3ટુYટ), ઇલ
ે�ોિનક કચરો, વપરાશમા ંના હોય તેવા જહાજો, ïવલનશીલ Fવાહ( અને મોટાભાગની ઝેર( 

ભાર� ધાCઓુ શામેલ છે. તેમા ં �લાg9ટક, 9��પ મેટલ અને કાગળનો કચરો સામેલ કરાયો નથી પણ જો આ 

Fકારનો કચરો જોખમી સામiી ધરાવતો હોય તો તેની ગણતર( પણ કરાશે. જોક� આ Fિતબધંો qગનેા 

6ધુારામા ંપણ ક�ટલીક મયા દાઓ છે #ને #-તે રા�� પોતાના રા��(ય કાયદા/નીિત બનાવતી વેળા <યાનમા ંલે 

તે અગ=ય�ુ ંછે. વL ુક�ટલાક Fકારના હાિનકારક કચરાને આ યાદ(મા ંસામેલ કરાય તે જlર( છે. 

ટ�કનીકલી આ 6ધુારાને મEૂંર( આપનાર દ�શોને જ આ જોગવાઈઓ�ુ ં પાલન કર�ુ ં બધંનકતા  રહ� પણ આ 

6ધુારા અ�સુાર બેસલ સિંધના પZકારો, #મણે આ Fિતબધંો qગેના 6ધુારાને મEૂંર( નથી આપી તે દ�શોને પણ 

બીM દ�શોના િનકાસને લગતા Fિતબધંોનો આદર કરતા, આ જોગવાઈઓ માનવી પડશે. ખાસ કર(ને Annex VII 

મા ંસામેલ દ�શો (OECD સ�ય દ�શો, 3રુોિપયન 3િુનયન(EU),�લ
ટ�9ટાઇન) આ 6ધુારાને મEૂંર( ના આપે તો 

પણ non-Annex VII યાદ(મા ં(#મા ંિવકાસશીલ અને સ�ંિમત અથ ત!ંવાળા દ�શો સામેલ છે) હોય અને 6ધુારાને 

મEૂંર( આપી હોય તેવા દ�શોને જોખમી કચરાની િનકાસ કર( શકશે નDહ.  

જોક�, આ 6ધુારાની જોગવાઈ ઉપર ઉલે>ખલેા દ�શો વVચેના વેપાર પર કોઈ Mતનો Fિતબધં yકૂતી નથી.આ 

Fિતબધંો કોઈ િવશેષ સજંોગો ક� કરારના નામે અવગણી શકાશે નDહ. વળ(, કચરાની સીમાપાર હ�રફ�ર FD�યા 

સાથે જોડાયેલા બેઉ પZકારો એટલેક�,આયાત અને િનકાસ કરતા બનેં દ�શોએ Fિતબધં qગેના 6ધુારાને બહાલી 

ન આપી હોય =યા ંઆ તો 6ધુારો લાt ુ થશે નહ�. આ 6ધુારાને અમલમા ં આવતા ઘણી y~ુક�લીઓ આવી, 

જોખમી કચરાના જનર�ટર એવા િવકિસત દ�શોના િવરોધને કારણે આ 6ધુારો અપનાવવામા ં ઘણો િવલબં 

થયો.આખર� 5 Dડસે�બર 2019 ના રોજ તે અમલમા ંઆPયો, હાલમા ં99 દ�શોએ આ 6ધુારાને બહાલી આપી છે.  



 

 

 

સ�ટ��બર-ઓ
ટોબર, ૨૦૨૦ પયા વરણ િમ!  17 

 

��.)7J f2��� ��J����' к�� 
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• ��к�� �� ��.)7J - Annex VII મા ંસામેલ દ�શો #મણે 6ધુારાને મEૂંર( આપી છે તે દ�શો, કોઈ 

પણ કારણથી આ યાદ(મા ંન હોય તેવા દ�શોમા ં(Non Annex VII Parties) જોખમી કચરાની િનકાસ કર( 

શકશે નDહ. 

• 1��. к�* шк�ш� �/0  – બેસલ 6ધુારાને બહાલી આપનાર, સાતમી યાદ( (Annex VII) મા ં

સામેલ ન હોય તેવા દ�શો આ યાદ(મા ંસામેલ દ�શો પાસેથી જોખમી કચરો 9વીકાર( શકશે નDહ.  

• ��� ��ш��� !�-� �Nш� - બેસલ કરારના દર�ક પZકાર દ�શને,આ 6ધુારો ના 9વીકારનાર દ�શને 

પણ, આ િનયમોનો આદર કરવો પડશે.  

• ��� ������|� ���� !�-� �Nш� - ડ(સે�બર ૨૦૧૯થી કા�નૂી માYયતા Fા�ત થતા આ 6ધુારો 

બેસલ કરારનો Dહ9સો બYયો છે #થી આ સિંધમા ંનવા જોડાનાર પZકાર દ�શોને પણ તે લાt ુપડશે. 

�72 ���� к�����0* - બેસલ 6ધુારા કરારની જોગવાઈઓનો ભગં એ બેસલ કરારનો ભગં લખેાશે. ભગં કરનાર 

નાગDરક ક� કંપની પર �બનકાયદ�સર હ�રફ�ર માટ� રા��(ય જોગવાઈઓ અ�સુાર ફોજદાર( કાય વાહ( કરશે. આ�ુ ં

કરવામા ંનDહ આવે તો કરારની અ�પુાલન પ<ધિત અ�સુાર પગલા લેવાશે અને તે દ�શ Ñતરરા��(ય 

િતર9કારની કાય વાહ(નો ભોગ પણ બની શક�.
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1 ��J��� ��&� (�N���!� ��(к*� �/�����  
• આ કરારમા ંભાગ ના લેનારા દ�શો પર દબાણ ઉUુ ંથશે. કારણક� બેસલ 6ધુારા કરાર અ�સુાર પZકાર 

દ�શોને �બન પZકાર એવા દ�શો જોખમી કચરો મોકલી શકશે નDહ, �બન પZકાર યાદ(મા ં આ દ�શો 

સમાિવ�ટ છે - ઓ9���લયા,ક�નેડા, Mપાન, મે8
સકો, Y3ઝુીલેYડ, દ�Zણ કોDરયા, અને અમેDરકા. 

• નોન-એને
સ VII યાદ(મા ંસામેલ દ�શો ક� #મણ ેહz 6ધુી 6ધુારા કરારને બહાલી આપી નથી, તેમના 

માટ� પોતાની Fિતબ<ધતાઓને �ઢ કરવા અને જોખમી કચરાની આયાતથી દ�શના નાગDરકોને બચાવવા 

માટ� =વDરત આ 6ધુારાને 9વીકારવા માટ�ની આ તક છે.આ દ�શોની યાદ(મા ંભારત પણ સામેલ છે.  

• આ Ñતરરા��(ય કાયદાના અમલથી, ધિનક ઔ`ો�ગક દ�શોમાથંી ગર(બ દ�શોમા ંથતી જોખમી કચરાની 

િનકાસને tનુાDહત અથવા ગર(બ દ�શોને �કુસાન પહ�ચાડવાના બેજવાબદાર ^ૃ=ય તર(ક� માનવામા ં

આવશે. 

к����' �������'� ���  

િવકિસત દ�શો પોતાના દ�શોમા ંઉ=પa થતો ઈ-વે9ટ ક� Eૂના જહાજો ભાગંવા માટ� િવકાસશીલ દ�શોમા ં

આસાનીથી મોકલતા હતા, િવકિસત અને િવકાસશીલ દ�શોના પયા વરણ રZા અને મEૂર કાયદાઓમા ં

રહ�લી િવસગંતાઓનો ઉપયોગ કર(ને આ F�િૃ_ થતી હતી. Fિતબધં qગનેો આ 6ધુારો અમલમા ં

આવતા પહ�લાથી જ 3રુોિપયન 3િુનયન, નોવ� અને 89વ=ઝરલેYડ #વા િવકિસત દ�શોએ આ 6ધુારો 

અપનાવી લીધો હતો #ના પDરણામ 9વlપે આપણા #વા િવકાશશીલ દ�શોમા ંશીપ�ેક�ગ માટ� આવતા 

જહાજોની સ>ંયામા ંથોડો ઘટાડો થયો છે.  

જોખમી કચરાના િનકાલ માટ� ખચ  વધારવો અને િનયમોના પાલન માટ�ની ઝઝંટમા ંપડવાને બદલ ેôોત 

પરથી જ કચરા�ુ ંિનયમન  કર�ુ ંઅને તેના ઉક�લો શોધવા એ આિથpક આવ~યકતા બની ગઈ છે.  
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��J��� ��&� (�N���!' {� �0q��' )�).�  

•  !�"#�к ��#� ��&�� �7 (�N�� - �લા9ટ(કના કચરાને ખાસ <યાન આપવા લાયક કચરા તર(ક� 

બેસલ કરારમા ંઓળખાવાયેrુ ં છે. પZકાર દ�શો પોતાની રા��(ય અમલીકરણ યોજનામા ંઆ િવગતને 

સામેલ કર� તે માટ� Fો=સાDહત કરાય છે. #�ુ ંએક ઉદાહરણ છે - 3રુોિપયન 3િુનયનના વે9ટ િશપમેYટ 

િનયમો  

• �����N� к{��{ш� �� )��! ��J��� – રોટ�રડમ સિંધમા ં ઉ�લેખાયેલ ક�િમકલની િનકાસ, 

કચરાના િનકાલ ક� ર(કવર(ના હ�Cથુી બેસેલ Fિતબધં 6ધુારાને મEૂંર( આપનાર સાતમી યાદ(મા ં

સમાિવ�ટ દ�શ તરફથી મોટ�ભાગ ેથશે નDહ, તેના પર Fિતબધં લાt ુપડશે.અપવાદlપ Dક9સામા ંજયાર� 

આ�ુ ંક�િમકલ બેસલ સિંધની પહ�લી 6�ૂચમા ંસામેલ ન હોય અને જોખમી tણુધમf ધરાવCુ ંન હોય =યાર� 

જ આ શ� બને.  

• #��к0�� к{��{ш� �� )��! ��J��� – જયાર� 9ટોકહોમ કYવેYશનમા ંPયા>યાિયત કરાયેલા 

FGૂષકો (POP)ની ર(કવર( અને િનકાલની FD�યા માટ� આયાત-િનકાસ FD�યા પર Fિતબધં લાt ુ

પડશે. 

)��! �7�J f.2�. ��.)7J � 
к.� ��J��� (i�*&' �������' 1���к.� к�� D�? 

• માનવ આરો5ય અને પયા વરણની રZા માટ�, પયા વરણીય અYયાય અટકાવવા માટ� બેસલ સિંધના 

તમામ પZકારોએ આ 6ધુારાને મEૂંર( આપવી જ જોઈએ. 

• જોખમી કચરાની આયાત-િનકાસ FD�યા પર oણૂ  Fિતબધં માટ� આ 6ધુારાને બહાલી આપવી :બૂ 

જlર( છે. 5 Dડસે�બર 2019 ના રોજ બેસલ 6ધુારો અમલી બYયા બાદ નવા આટõકલ 4એ હ�ઠળની 

જોગવાઈ લાt ુપાડવા માટ� દર�ક સ�ય દ�શો આ 6ધુારાને મEૂંર( આપે તે જlર( છે. એના આધાર� જ 

રા��(ય 9તર� જોગવાઈઓ ઘડાશે. 

• બેસલ સિંધમા ંહાલ 187 સ�યો છે જયાર� Fિતબધં yકૂતા 6ધુારાને 97 સ�યોએ બહાલી આપી છે. સ�ય 

દ�શોની સ>ંયામા ંરહ�લો આ તફાવત જ�દ( Gૂર થાય તે જlર( છે.  

• િવકિસત દ�શો આ Fિતબધં qગેના 6ધુારાને ન અપનાવીને આડકતર( ર(તે સદં�શો આપી રWા છે ક� અમે 

િવકાસશીલ દ�શોમા ંજોખમી કચરાનો િનકાલ કરવાની િવક�પ :�ુલો રાખવા માગંીએ છ(એ, આ 89થિતને 

બદલવી :બૂ જlર( છે. 
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• િવકાસશીલ દ�શો આ 6ધુારાને અવગણીને સદં�શો આપી રWા છે ક� અમે જોખમી કચરાના િનકાલની 
FD�યા કરવા�ુ ંહEુ ચાr ુરાખીNુ,ં ભલે એ �કુસાનકતા  હોય. આ Fકારના રોજગારની તક :બૂ ભયાનક 
છે. 

• આ 6ધુારો અપનાવેલ સ�ય દ�શો પોતાના રા��(ય કાયદાઓમા ંઆ qગેની જોગવાઈ લાt ુકર� અને 
અYય સલં5ન સિંધઓ ચકાશે તે જlર( બની Mય છે. 

)��! ��J����� ����J к�� ? 

�!'! #���.� 

જો કોઈ દ�શ OECD ક� 3રુોિપયન 
3િુનયન�ુ ંસ�ય ન હોય તો તે હz પણ 
જોખમી કચરા�ુ ંયો5ય ર(તે Pયવ9થાપન 
કર( શક� છે, તેથી આ Fિતબધં 6ધુારો 
અપનાવવાની જlર નથી. 

િવકિસત દ�શોમા ંજોખમી કચરા�ુ ંPયવ9થાપન ખચા ળ 
હોવાથી આ FD�યા કરવા જોખમી કચરાને બીM દ�શમા ં
મોકલી દ�વાય છે. િવકાસશીલ દ�શો આિથpક ઉપા°ન કરવા 
માટ� માનવ આરો5ય અને પયા વરણને જોખમમા ંyકૂ� છે. 
થોડા લોકોના આિથpક ફાયદા માટ� કા�નૂી જોગવાઈઓમા ં
છ�ડા શોધીને આ પD��યા કરાય છે. 

કચરાનો વેપાર કરવામા ંઆવતા અવરોધો 
ખર�ખર તો “સરmલુર ઈકોનોમી” ને 
�કુસાન પહ�ચાડ� છે, #મા ંDરસાયÉ
લöગ 
થક( કચરામાથંી અલગ થતા ત=વોને 
ઉ=પાદન ક�Y�ોમા ંપાછા લાવવા જlર( છે. 

“સરmલુર ઈકોનોમી”નો િવચાર જવાબદાર(oણૂ  
ર(સાયકલ�ગ સાથે જોડાયેલો છે, કચરો પેદા થતા ôોત પર 
જ તે�ુ ંPયવ9થાપન થાય તે ઉપયોગી બની રહ�. અવૈધ 
પ<ધિતઓ અપનાવીને,નકારા=મક અસરો પેદા કરતા 
ર(સાયકલ�ગ સાથે મEૂર કાયદાઓનો ભગં, પયા વરણને 
�કુસાન, માનવ આરો5યને અસર #વા y{ુાઓ ઉભા થાય 
છે, સાથોસાથ આ FD�યા વધાર� કાબ ન ઉ=સ°ન કર(ને 
કલાયમેટ ચેઇYજના F®ને જDટલ બનાવે છે. 

 

)��! к�����7 ��.)7J f2��� ��J��� �� ���. 

(�х�' к$���' 1��. �к���� ���.� к��! �����  

• ભારત�ુ ંવલણ જોખમી કચરાના Pયવ9થાપનના F® ેFગિતશીલ ર\ુ ંછે. બેસલ સિંધ અ89ત=વમા ંઆવી 
તે પહ�લા ભારતે વષ  1989 મા ંજોખમી કચરાના િનયમો ઘડયા હતા #મા ંવખતોવખત 6ધુારા પણ 
અપનાવવામા ં આPયા છે. અ=યાર� “ધી હ�ઝાડ ઝ એYડ અધસ  વે9ટ (મેનેજમેYટ એYડ �ાYસબાઉYÓ( 
yવુમેYટ) l�સ-૨૦૧૬” અમલી છે. 

• િવકિસત દ�શોમાથંી કચરાની આયાત પર Fિતબધં yકૂવામા ંપણ ભારત અiેસર હતો.જોખમી કચરાની 
સીમાપાર હ�રફ�ર એ ભારત માટ� એક અગ=યનો F® રWો છે. પણ ભારતે હEુ દ�શમા ંજોખમી કચરાની 
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આયાત પર Fિતબધં y�ૂો નથી. બેસલ સિંધમા ંભારત પZકાર છે પણ તેણે Fિતબધં yકૂતા 6ધુારાને 
હEુ 6ધુી મEૂંર( આપી નથી. 

���.� (i�*&' ��J����� )0�!' 1��' (��s к���к�,  
• ભારતે �લાg9ટકના કચરા પર આયાત Fિતબધં yકૂવા qગેનો મહ=વoણૂ  િનણ ય બીM એિશયાઈ દ�શો 

કરતા પહ�લા લીધો હતો # :બૂ જlર( હતો.માચ  2019 ના િનણ ય Fમાણ ે9પેિશયલ ઇકોનોિમક ઝોન 
(SEZ) અને એ
સપોટ  ઓDરએYટ�ડ 3િુન¡સ (EOU) §ારા પણ આયાત નDહ થઇ શક�.  

• # િવકિસત દ�શોએ હEુ 6ધુી 6ધુારાને મEૂંર( આપી નથી એ દ�શો ભારતમા ંજોખમી કચરો િનકાલ માટ� 
મોકલવાની તક છોડશે નDહ, તેઓ અગાઉથી મEૂંર( લેવાની જોગવાઈનો ઉપયોગ કર(ને ભારતને આ 
ગદંા વેપારમા ંજોડશે. આ 89થિતમા,ં એક સભંાવના છે ક� ભારતમા ં DરસાયÉ
લöગ અને રોજગારની તકો 
ઉભી કરવાના નામે જોખમી કચરા�ુ ંડ8�પöગ iાઉYડ બનશે, # પયા વરણ અને માનવ 9વા9xય પર ઘણી 
માઠ( અસર પહ�ચાડ� છે. 

• ભારત પોતે પણ મોટા Fમાણમા ંજોખમી કચરો ઉ=પાDદત કર( ર\ુ ં છે, Fિતબધં 6ધુારાને મEૂંર( ના 
આપીને ઈ-વે9ટ સDહતના આ જોખમી કચરાના Pયવ9થાપન માટ� જlર( ટ�કનીકલ Ñતરરા��(ય 
સહયોગ મેળવવાથી ભારત વ�ંચત રહ( જશે.  

��.�2'�* !����' 1���к.�  
• એિશયામા ં ચીન, ઇYડોનેિશયા, મલેિશયા, માલદ(વ અને jીલકંા #વા દ�શોએ બેસલ કYવેYશન 

અમેYડમેYટને મEૂંર( આપી છે. આ એવા દ�શો છે #ઓ અગાઉ જોખમી કચરાની ન�ધપા! મા!ામા ં
આયાત કરતા હતા. ભારતે હEુ 6ધુી બેસલ કYવેYશન અમેYડમેYટને મEૂંર( આપી નથી, આ સજંોગોમા ં
ભારત આ ચચા મા ંનેC=ૃવની Uિૂમકા tમુાવી ર\ુ ંછે, # િવકાસશીલ દ�શોના �g�ટકોણથી :બૂ મહ=વoણૂ  
છે.  

1 �#&�.��7 ���.� �'$��� � 
$�� �� ���� 1���7 (r�* )�� D�. 

બેસલ કરારનો 6ધુારો અમલી બનતા જ તેમા ંઆટõકલ 4a અને Annex VII ના સમાવેશ સાથે તે�ુ ંlપ બદલાઈ 
[mૂુ ંછે, Eૂનો કરાર પDરવિતpત થયો છે =યાર� ભારત માટ� આ 6ધુારાને =વDરત બહાલી આપવી :બૂ જlર( છે. 

� DરસાયÉ
લöગ માટ� પણ દ�શમા ં જોખમી કચરાની આયાત પર સoંણૂ  Fિતબધં લાદવો, ક�મ ક� 
DરસાયÉ
લöગના નામ પર મોટ�ભાગે કચરા�ુ ં ડ8�પöગ થાય છે. 

� ગેરકાયદ�સર ર(તે કોઈ જોખમી કચરો દ�શમા ંઆવે તે 89થિતમા ંતે કચરો yળૂ દ�શમા ંપરત મોકલવાની 
કાય વાહ( કરવી. 

� જોખમી કચરાના પદાથfની 6�ૂચમા ંઉમેરો કરવો,6�ૂચ અપડ�ટ કરવી. 
�7��� : બેસલ એ
શન નેટવક , ઇYટરનેશનલ પો�3ટુYટસ એ�લિમનેશન નેટવક  (IPEN) અને ટો8
સક �લ,ક §ારા 
Fકાિશત માગ દિશpકા THE BASEL BAN AMENDMENT AND IMPLICATIONS FOR INDIA 

tજુરાતી સારાશં : ફા�tનુી જોષી, પયા વરણિમ!  
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મહ�શ પડંયા  

���'d .� 1��� x����&'d D�  
ધી 3નુાઈટ�ડ નેશYસ એYવાયરYમેYટ Fોiામનો Dરપોટ  કહ� છે ક�, જગંલો કાપતા રહ�શો, Fાણીઓને 

મારતા રહ�શો તો રોગચાળો આવશે જ. ઇબોલા, સાસ , મેસ , એચ.આઈ.વી., ર(ફટ, વેલી ફ(વર, લાસા ફ(વર, 
લીને ડ(સીઝ, વગેર� રોગો એવા છે # Fાણીઓમા ંહùMરો વષfથી હતા. પરંC,ુ મ��ુયો તેના સપંક મા ંઆPયા 
પછ( તે મ��ુયોમા ંદાખલ થયા. કહ�વાય છે ક�, આ કોરોના વાયરસ પણ ચામાચીDડયા §ારા ફ�લાયો. 

વYયzવનનો સદંભ  તેમના ^ુદરતી રહ�ઠાણમા ંzવતા સzવો માટ� છે. ર�Zત િવ9તારો – વYયzવોના ં
^ુદરતી રહ�ઠાણો રા��(ય íોત છે ક� # પયા વરણ�ુ ં સમCલુન Mળવવામા ં મદદ કર� છે. વષf દરિમયાન 
વન9પિત અને Fાણી6gૃ�ટની ઘણી FMિતઓને r�ુત Mહ�ર કરવામા ંઆવી છે અને અYય ઘણી r�ુત થવાના 
આર� છે. વન નાશ, ગેરકાયદ�સર િશકાર, રહ�ઠાણોમા ંઘટાડો અને તેમની અવનિત વગેર� ર�Zત િવ9તારો માટ� 
ખતરાlપ છે. આથી, વYયzવનના સરંZણ માટ�� ુ ં િનયમન એક જlDરયાત છે. ર�Zત િવ9તારોની રચના અને 
િનય!ંણ વYય zવ (રZણ) અિધિનયમ 1972ની જોગવાઈ હ�ઠળ થાય છે. 

થોડા સમય પહ�લા ં ક�રળમા ં ગભ વતી હાથણીને અનાનસમા ં દાlખા�ુ ં yકૂ(ને ખવરાવવામા ંઆવવાથી 
તે�ુ ં કમકમાટ(ભ3ુn મૉત થ3ુ.ં આખા દ�શમા ં Gુ:ખની લાગણી ફ�લાઈ ગઈ. ક�રળમા ં U ૂડંોને મારવા માટ� આવા 
Fયોગો થાય છે. દ�શના અYય ભાગોમા ંપણ ^ૃિષમા ં�કુસાન કરતા ંપNઓુને Gૂર રાખવા ક� મારવા માટ� િવિવધ 
Fયોગો થાય છે. Fાણીઓ, પZીઓને ખેતરોમા ંભલેાણ કરવાનો Nુ ંશોખ હોય છે ? માણસની #મ ચટપટો 9વાદ 
ચાખવાની Nુ ંઆ લોકોને આદત છે ? ના. તો પછ( સવાલ એ થાય ક�, આ Fાણીઓ, પZીઓ ક�મ ઊભા પાકને 

��к��� к�� D� к� �D* ������.'��7 � 
�' o� D� ? 
માણસ પોતાના િવકાસ માટ� તેનાથી નબળા માણસો�ુ ંશોષણ કર� છે, તેવી જ ર(તે ^ુદરતી સસંાધનોનો 

પણ બેફામ ઉપયોગ કર� છે. સરકારોએ આિથpક ઉપા°ન કરવા માટ� અને લોકોની 6ખુાકાર(ના બહાના હ�ઠળ 
જગંલની જમીનો, ખરાબાઓ, ગૌચરની જમીનો હડપ કર(ને અવનવા ંિવકાસકાયf હાથ ધયાn #ને લીધે Fાણીઓ, 
પZીઓના ંyળૂ િનવાસ9થાન (હ��બટાટ) છ(નવાઈ ગયા.ં પDરણામે પZીઓ અને Fાણીઓ r�ુત થવા જઈ રWા ં
છે. તેઓ ખોરાકની શોધમા ંઅYય! જવાથી િશકારનો પણ ભોગ બની રWા ંછે. 

ઍYવાયરYમેYટ 
લીયરYસ મેળવવા માટ� ઍYવાયરYમેYટ ઈ�પે
ટ એસેસમેYટ અને એYવાયરોYમેYટ 
મેનેજમેYટ �લાન રEૂ કરવો પડતો હોય છે. એYવાયરોYમેYટ ઈ�પે
ટ એસેસમેYટમા ં ¯લોરા-ફૌના (વનરાz, 
Fાણીઓ, પZીઓ)નો અ�યાસ કરવામા ંઆવે છે. તેમા ંFો#
ટ િવ9તારમા ંપZીઓ, Fાણીઓ તો બતાવાય છે. 
પરંC,ુ તેમનો િવક�પ Nુ ં ? તે qગ ેએYવાયરYમેYટ મેનેજમેYટ �લાન િન:શ|દ હોય છે. પયા વરણની સમંિત 
આપવાવાળા િન�ણાતોએ પણ �ાર�ય સવાલ નથી કયf ક�, Fક�પો બનવાથી આ Fાણી-પZીઓ �ા ંજશે ? 

ગુજરાતમાં સીધી રીતે ન જોઈ શકાય તેવી રીતે -ાણીઓ પર થતી 1હસાગુજરાતમાં સીધી રીતે ન જોઈ શકાય તેવી રીતે -ાણીઓ પર થતી 1હસાગુજરાતમાં સીધી રીતે ન જોઈ શકાય તેવી રીતે -ાણીઓ પર થતી 1હસાગુજરાતમાં સીધી રીતે ન જોઈ શકાય તેવી રીતે -ાણીઓ પર થતી 1હસા !    
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આજકાલ શહ�ર(કરણ કરવાની હોડ લાગી છે. રાજક(ય અને આિથpક ફાયદા માટ�ની આ હોડને લીધે 
Fાણીઓ, પZીઓનો ભોગ લેવાઈ રWો છે. શહ�રો �હૃદ થતા ંઆEુબાEુના ંગામોનો સમાવેશ શહ�રોમા ંથાય છે. તે 
ગામોના ંFાણીઓ Mય �ા?ં અને એટલે જ ગાયો, ભûસો અને અYય Fાણીઓ ર9તા પર ફરતા ંજોવા મળે છે. 
#ને લીધે અક9માતો થાય છે. આમ, સરકારો નબળા વગ ના લોકો અને અબોલ Fાણી, પZીઓના  oનુ:વ સન 
અને oનુ:વ સવાટ િવષે િવચારતી નથી. 

-�(��.�� 2V�� ���0� f2�  
એિશયાDટક લાયન�ુ ં િનવાસ9થાન tજુરાતમા ં આવેrુ ં ગીર�ુ ં જગંલ છે. ^ુદરતી ર(તે જ િસ,હો�ુ ં આ 

હ��બટાટ બY3ુ ં છે. #�ુ ંઆપણે tજુરાતીઓ ગૌરવ લઈએ છ(એ. ગૌરવ લેવામા ં કNુ ં ખોÚંુ પણ નથી. પરંC,ુ 
િસ,હોના ંમોતના ભોગ,ે િસ,હોને પડ( રહ�લી યાતનાઓ અને ખેªતૂોને થઈ રહ�લા પNધુનના �કુસાનને ભોગે ગૌરવ 
લે�ુ ંક�ટrુ ંયો5ય છે, તે િવષે િવચારવાની જlરત છે. 

1995ની સાલમા ંWWFIની સેYટર ફોર એYવાયરYમેYટ લો િવ½ુÛ ઇgYડયન ઓફ ઇgYડયા §ારા એક ર(ટ 
િપDટશન (િસિવલ)નો 15 એિFલ 2013ના રોજ [કુાદો આPયો. 6Fુીમ કોટÇ DદશાિનદÇશ કયf છે ક�, િસ,હોને ^ુદરતી 
આપિ_ઓ અને મહામાર(ઓથી બચાવવા માટ� બીMં િનવાસ9થાન શોધવાની જlર છે. #-તે વખતે ભારત 
સરકારના વન અને પયા વરણ મ!ંાલયે મ<યFદ�શના ં ^ુનો-પાલoરુ જગંલો 6ચૂPયા ં હતા.ં પરંC,ુ ત=કાલીન 
tજુરાત સરકારને આ િનણ ય પસદં ન હતો. #થી જવ�લે જ થતી mરુ�ટ(વ િપDટશન સવfVચ અદાલતમા ં
દાખલ થઈ. અલબ_, સવfVચ અદાલતે તેના [કુાદામા ંકોઈ બદલાવ કયf ન હતો. પરંC,ુ આજDદન 6ધુી ક�Y� 
સરકારના વન અને પયા વરણ મ!ંાલયે આ [કુાદાના અમલીકરણ તરફ મૌન સેP3ુ ંછે. 

2015મા ં અમર�લી ¼જ�લામા ં oરૂ આવતા ં 49 #ટલા િસ,હો તણાયા હતા. આ ઉપરાતં ગીર જગંલની 
બાEુમા ં # જમીનો ર�વY3 ુ હ9તક છે =યા ં :�ુલા ^વૂાઓ આવેલા છે. આ :�ુલા ^વૂાઓમા ં પડવાથી પણ 
અવારનવાર  િસ,હોના ં મોત થાય છે. ર�લવે અક9માતો પણ ન�ધાયા છે. ઓ
ટોબર 2018ના વષ મા ં ક�નીસ 
વાયરસથી 24 િસ,હોના ંમોત થયેલા.ં ગીરના ંજગંલોમા ંનેતાઓ, અ�ભનેતાઓ, D�ક�ટરો િસ,હદશ ન કરવા વારંવાર 
આવે છે. એવા Dક9સા બહાર આPયા છે ક�, તેમને િસ,હદશ ન કરાવવા માટ� ^ૃિ!મ ર(તે મારણો આપવામા ંઆPયા ં
છે. 

tજુરાતની વડ( અદાલતે Pહ(સલ |લોઅરના પ!ને આધાર� 25 સ�ટ��બર, 2014ના રોજ 6ઓુ મોટો 
અરz દાખલ કર(ને સરકારની ઇકો ÚDૂરઝમ નીિત અને ગેરકાયદ�સર બનેલ હોટ�લ/Dરસોટ  qગે :લુાસાઓ 
માગંેલા. તે વખતે વડ( અદાલતના <યાન પર આP3ુ ંક�, ગીર ફોર�9ટમા ંગેરકાયદ�સર ર(તે હોટ�લ/Dરસોટ  બની 
ગયા ંછે. 

tજુરાત�ુ ં ÚDૂરઝમ િવકસાવવા માટ� રા4ય સરકાર� પયા વરણીય કાયદાઓ અને વYય Fાણી સરંZણ 
અિધિનયમો qગે Ñખ આડા કાન કયા  છે. #ને લીધે અભયારsય અને રા��(ય ઉ`ાનોમા ં રહ�લા ં જગંલી 
Fાણીઓને :બૂ જ યાતનાઓ વેઠવી પડ� છે. ર�વY3 ુ કમાવા માટ� સરકાર §ારા એવી F�િૃ_ઓને Fો=સાDહત 
કરવામા ંઆવી છે ક� #ને લીધે વYય Fાણીઓ y~ુક�લીમા ંyકૂાયા ંછે. 
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ગીર ફોર�9ટની આસપાસ મોટા Fમાણમા ંખાણ-ખનીજ�ુ ં કામ ચાલ ે છે. #ને લીધે પણ િસ,હ સDહતના ં
વYય Fાણીઓ યાતનાઓ ભોગવી રWા ં છે. આ બધા ં કારણોને લીધે ગીરનો િસ,હ અભયારsયો અને રા��(ય 
ઉ`ાનોમાથંી બહાર નીકળ(ને દ(વ ક� ચોટ(લા 6ધુી ક� પછ( રાEુલાના ભેરાઈ ગામ 6ધુી િશકારની શોધમા ંઆવી 
પહ�ચે છે. #ને લીધે તેઓ ફ�8Yસöગ §ારા આપવામા ંઆવતા ઇલેg
�ક કરંટના પણ ભોગ બYયાના બનાવો ન�ધાયા 
છે. વષ  2018ના CAGના અહ�વાલ-1મા ંઉ�લેખ કયf છે ક�, એિશયાઈ િસ,હોની વ9તી ઉ_રો_ર વધી રહ( છે #થી 
ગીરના િસ,હો ગીરર�Zત િવ9તારની બહાર નવા ંરહ�ઠાણ શોધવા અને અપનાવવા માટ� દોડ( Mય છે. 
હક(કત એવી રહ( હતી ક�, િસ,હ માટ�ના રહ�ઠાણ માટ� છે�rુ ં િવ9તરણ પયા વરણ, વન અને જળવા3 ુપDરવત ન 
મ!ંાલય §ારા 2008 મા ંએટલે ક�, ગીરનાર વYયzવન અભયારsય (178.87 ચો..Dક.મી.નો િવ9તાર) §ારા મEૂંર 
કરવામા ંઆP3ુ ં હC ુ.ં 2011-15 દરિમયાન િસ,હોની વસતીમા ં 54.60 ટકાનો વધારો અને ગીરર�Zત િવ9તારમા ં
િસ,હોના ંમરણના ઘણા બનાવો બYયા હોવા છતા ંિસ,હો માટ� કોઈ ન�ુ ંર�Zત રહ�ઠાણ મEૂંર કરવામા ંઆP3ુ ંનથી. 
છે�લા પાચં માસમા ંગીરના જગંલમા ં85 િસ,હના ંમૉત થયા ંછે. 85 િસ,હોના ંમૉતમા ં17 િસ,હોના ં^ુદરતી અને 68 
િસ,હોના ંઅ^ુદરતી ર(તે #મ ક�, સપ દંશ, ^વૂામા ંપડવાથી અને રોગચાળાના લીધે મૉત થયા ંછે. #ને લીધે ક�Y� 
તરફથી તપાસ સિમિતએ ગીર જગંલની yલુાકાત લીધી. તપાસ સિમિતના અહ�વાલ yજુબ િસ,હોના વસવાટવાળા 
િવ9તારમા ંમોનીટર�ગ બરાબર થCુ ંનથી. તેથી એકસો ફોર�9ટર અને અઢ(સો ગાડ ની ખાલી જ5યા ભરવા તાક(દ 
કર( છે. 

�������'� �7����ш'! ��#.��� ����  
CAG એ નો<3ુ ં છે ક�, પયા વરણ સવેંદનશીલ Zે!ના Mહ�રનામા માટ� !ણ દરખા9તો (વેળાવદર, 

કા�ળયાર રા��(ય ઉ`ાન, નળ સરોવળ પZી અભયારsય અને Dહગોળ ગઢ Fા^ૃિતક િશZણ અભયારsય) ને 
ગેરવાજબી ર(તે બાકાત રાખવાની દરખા9ત કરવામા ંઆવી છે. વLમુા ંએ�ુ ંઅવલોકન કરવામા ંઆP3ુ ં છે ક�, 
ઉપરના Dક9સાઓમા ં જગંલની જમીનના િવ9તારોમા ં 87 થી 99 ટકા #ટલો ઘટાડો થયો હતો. જગંલના 
િવ9તારો�ુ ંિનયમન પહ�લથેી જ વન સરંZણ અિધિનયમ 1980 હ�ઠળ થાય છે માટ� તેમા ંઘટાડા માટ� વાજબીપüુ ં
ન હC ુ ં (#મા ં y>ુય=વે સરકાર( ખરાબાની જમીન અને જગંલની જમીનનો સમાવેશ થાય છે). તેમા ં ઘટાડો 
કરવાથી વYય zવોના સરંZણ માટ�ના લાબંા ગાળાના Fય=નો માટ� જોખમ ઊUુ ંથઈ શક� છે અને તેને પDરણામે 
પયા વરણને અવળ( અસર થઈ શક� છે. કારણ ક�, પયા વરણ સવેંદન Zે!માથંી બાકાત રખાયેલા િવ9તારોમા ં
પયા વરણને અસર કરતી F�િૃ_ઓ�ુ ં િનયમન શ� રહ�શે નDહ. દ(પડાને અમદાવાદ શહ�ર જોવાની જરા પણ 
ઇVછા નથી. પરંC,ુ નાýટક� તેણે શહ�રોમા ંજ�ુ ંપડ� છે અને લોકોના રોષનો ભોગ બનીને મર�ુ ંપડ� છે. 

��5 (�'!2��)�� ������� к�� 
�' ������  
ખેતરોમા ં ભેલાણ qગે ઘણી ફDરયાદોને qતે વનખાતાએ રોઝ (નીલગાય)ને મારવાની પરવાનગી 

આપવા રા4ય સરકારને વYય Fાણી સરંZણ અિધિનયમ 1972ની સે
શન 11 (1) બી  અYવયે કા�નૂી િશકાર 
દરખા9ત કર( હતી. દરખા9તને આધાર� રા4ય સરકાર� FિસÛ કર( વYયFાણી અિધિનયમ 1972ની સેકશન-4 (1) 
(ઇઇ) અYવયે સરપચંોની ઓનરર( વાઈ�ડ લાઈફ વોડ ન તર(ક� િનમüકૂ કર(. 
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વYય Fાણી સરંZણ અિધિનયમ 1972ની કલમ 11 (1) (ઇ) હ�ઠળ ^ૃિષપાકનો નાશ કરતા ંFાણીનો િશકાર 
કરવાની જોગવાઈ છે. ચીફ વાઈ�ડ લાઈફ વોડ ન કોઈપણ Pય8
તને તેને િશકાર કરવા લે�ખત ºકુમ કર( શક� છે. 
મોટ( સ>ંયામા ંરોઝને માર( નાખવાની યોજના ત{ન અિવચાર( છે. વૈકÉ�પક ઉપાયો યોz નીલગાયને બચાવવા 
આજ 6ધુી Fયાસો થયા નથી. આમ, જોઈ શકાય છે ક� ર�વY3 ુ િવ9તારમા ં વધેલી નીલગાયની વ9તીને 
અભયારsયમા ંછોડ( શકાય તેમ છે છતા ંતે હક(કત ત{ન નજર qદાજ થઈ છે. tજુરાત િવધાનસભામા ંસરકાર� 
જણાP3ુ ંછે ક� નીલગાયને પકડ(ને તેને 6રુ�Zત રાખવા બનાસકાઠંા ¼જ�લાના Dદયોદર તાrકુામા ંતેમજ રાજકોટ 
¼જ�લાના જસદણ તાrકુાના ભડલા ગામમા ંવાડા બનાવાયા હતા. તો આવા વાડા રા4યના તમામ ¼જ�લાઓમા ં
બનાવી નીલગાયને શા માટ� 6રુ�Zત કરવામા ંન આવી ? 

��Nх� ��������7 ���$�*d :  
CAG (વષ -2018, અહ�વાલ નબંર  1) §ારા અવલોકન ક3ુn હC ુ ં ક�, વે9ટાસ િવYડ ટ�કનોલોz ઇgYડયા 

Fા.�લ. §ારા MY3આુર( 2007મા ં Ìડુખર અભયારsય ધાગંþાની 3.72 હ�
ટર જગંલની જમીનો ઉપર સાત 
પવનચ@(ઓ ઊભી કરવામા ંઆવી, # વYય zવન રZણ અિધિનયમ 1972�ુ ંઉ�લઘંન છે. એક તરફ zવદયા 
અને Fાણીઓની ગૌરવગાથાઓ ગાતા ંઆપણે થાકતા નથી. બીz બાEુ ર�Zત Fાણીઓને મારવાનો પરવાનો 
આપતા ંપણ અચકાતા નથી. સવાલ એ થાય ક�, Fાણીઓનો Nુ ં દોષ ? Nુ ંtનુો ? ભારતના બધંારણની કઈ 
કલમનો તેમણે ભગં કયf ક� તેમને મોતની સM આપવામા ં આવે ? Nુ ં અબોલા ં Fાણીઓ/ પZીઓ 
આતકંવાદ(ઓ છે ક� તેમને કાયદ�સર માર( નાખવાનો પરવાનો આપવામા ંઆવે છે ? 

tજુરાતના સ_ાધીશોને એવા પણ અરમાનો થયા હતા ક�, સરદાર સરોવર�ુ ંએક તળાવ 300 #ટલા 
મગરોથી ભરાયેrુ ં છે, તે તળાવમાથંી મગરોને હટાવીને સી �લેન (દDરયાઈ હવાઈ) સફર કરાવીએ. પોતાના 
મોજશોખ અને ÚDૂરઝમ િવકસાવવા િનદfષ Fાણીઓનો # ભોગ લેવાઈ રWો છે તે રોકાવો જોઈએ.  

 
(Uિૂમo!ુ સામિયકના સૌજYયથી) 
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Fધાનમ!ંી jી નર�Y� મોદ(ની અ<યZતામા ં ક�Y�ીય મ!ંીમડંળે િનરંતર �િવક FGૂષકો (POPs) પર 9ટોકહોમ 
સમેંલન qતગ ત 6�ૂચબ<ધ કરવામા ંઆવેલા સાત (7) રસાયણોને બહાલી માટ� મEૂંર( આપી દ(ધી છે. મ!ંીમડંળે વLમુા,ં 
POPના સદંભ મા ં 9ટોકહોમ સમેંલન qતગ ત રસાયણોને બહાલી આપવા માટ� ક�Y�ીય િવદ�શ મ!ંી (MEA) તેમજ 
પયા વરણ, વન અને આબોહવા પDરવત ન મ!ંી (MEFCC)ને વL ુસ_ા પણ આપી છે # પહ�લાથંી 9થાિનક િનયમનો હ�ઠળ 
િનયિં!ત છે અને તે અ�સુાર FD�યાને 6Pુયવ89થત કરવામા ંઆવી છે. 

9ટોકહોમ સમેંલન એ POPsથી માનવ આરો5ય અને પયા વરણ�ુ ં સરંZણ કરવા માટ� થયેલી વૈિ&ક સિંધ છે. 
POPsએ ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલા રાસાય�ણક ઘટકો છે # પયા વરણમા,ં સzવોમા ંએકિ!ત �િવક સ�ંચતો તર(ક� હોય છે 
અને માનવ આરો5ય/ પયા વરણ પર તેની િવપDરત અસર પડ� છે અને તે લાબંા qતરના પયા વરણીય 
પDરવહન (LRET)નો tણુધમ  ધરાવે છે. POPsના સપંક મા ંરહ�વાથી ક�Yસર, મ<ય9થ અને પર(ઘીય ચેતાત!ંમા ંહાિન, રોગ 
Fિતકારક ત!ં સબંિંધત બીમાર(ઓ, Fજો=પિત સબંિંધત સમ9યાઓ અને સામાYય નવMત તેમજ બાળ િવકાસમા ં િવZેપ 
#વી સમ9યાઓ થઇ શક� છે. વૈ�ાિનક સશંોધન, ચચા ઓ અને સ�ય દ�શો વVચે વાટાઘાટો બાદ 9ટોકહોમ સમેંલનમા ંિવિવધ 
પDરિશ�ટમા ંPOPs 6�ૂચબÛ કરવામા ંઆPયા છે. 

ભારતે 13 MY3આુર( 2006ના રોજ અ�Vુછેદ 25(4) અ�સુાર 9ટોકહોમ સમેંલનને બહાલી આપી હતી, #ના કારણે 
તે પોતાને yળૂUતૂ "બાકાત”ની 89થિતમા ંએવી ર(તે રાખવામા ં સમથ  બનાવે છે ક� #થી સમેંલનના િવિવધ પDરિશ�ટમા ં
કરવામા ં આવેલા 6ધુારા =યા ં 6ધુીને તેના પર લાt ુ ના કર( શકાય 4યા ં 6ધુી UN Dડપોઝીટર(મા ં
બહાલી/ 9વી^ૃતી/ માYયતા અથવા જોડાણના 9પ�ટ સાધન જમા ના કરવામા ંઆવે. 
સલામત માહોલ oરૂો પાડવા માટ� અને માનવMતના આરો5ય સબંિંધત જોખમોનો સામનો કરવા માટ� પોતાની 
Fિતબ<ધતાને <યાનમા ંરાખીને, પયા વરણ, વન અને આબોહવા પDરવત ન મ!ંાલય (MoEFCC) §ારા 5 માચ  2018ના રોજ 
પયા વરણ (સરંZણ) અિધિનયમ, 1986ની જોગવાઇ qતગ ત 'િનરંતર �િવક FGૂષક િનયમન કાયદા'ની અિધ6ચૂના બહાર 
પાડવામા ંઆવી હતી. આ િનયમનમા ંઅYય બાબતો ઉપરાતં, સાત રસાયણો (i) 
લોડÇકોન, (ii) હ�
ઝા-�ોમો-ડાયDફનાઇલ, 
(iii) હ�
ઝા-�ોમો-ડાયDફનાઇલ ઇથર અને હ��ટા-�ોમો-ડાયDફનાઇલ ઇથર (PયાપાDરક ઓ
ટા-BDE), (iv) ટ��ા-�ોમો-
ડાયDફનાઇલ ઇથર અને પેYટા-�ોમો-ડાયDફનાઇલ ઇથર (PયાપાDરક પેYટા-BDE), (v) પેYટા-
લોરોબેÉYઝન, (vi) હ�
ઝા-
�ોમોસાઇ
લોડોડ�ક�ન અને (vii) હ�
ઝા-
લોરો|3ટુાDડન, # પહ�લાથંી જ 9ટોકહોમ સમેંલન qતગ ત 6�ૂચબÛ છે તેના 
ઉ=પાદન, વેપાર, ઉપયોગ, આયાત અને િનકાસ પર Fિતબધં yકુવામા ંઆPયો હતો. 

POPsની બહાલી માટ� મ!ંીમડંળની મEૂંર( પયા વરણ અને માનવ આરો5યના સરંZણના સબંધંમા ંÑતરરા��(ય 
ફરજો F=યે ભારતની Fિતબ<ધતા બતાવે છે. તે POPs બાબતે િનય!ંણ માપદંડોનો અમલ કર(ને, �બનઇરાદાoવૂ ક 
ઉ=પાDદત રસાયણો માટ� એ
શન �લાન તૈયાર કરવા અને તેનો અમલ કરવા માટ�, રસાયણોના જxથાની ઇYવેYટર( તૈયાર 
કરવા માટ� અને સમીZા કરવા માટ� તેમજ રા��(ય અમલીકરણ આયોજન (NIP)ને અપડ�ટ કરવા માટ� સરકારનો Gૃઢ 
સકં�પ પણ 6�ૂચત કર� છે. બહાલીની FD�યાથી ભારત NIP અપડ�ટ કરવામા ં વૈિ&ક પયા વરણ 6િુવધા (GEF) આિથpક 
સસંાધનોનો ઍ
સેસ મેળવવા માટ� સમથ  થશે. 

(સૌજYય : PIB અખબાર( યાદ() 
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d5�� �� x����7 ��к D�. d5�� �N�' ���a���7 35��7 ��� D�. 

પાણી zવન માટ� અyતૃ છે, તેમ 6યૂ  Fકાશ zવ6gૃ�ટ માટ� આવ~યક લ�ય અ:ટૂ ઊM  ત=વ છે. 
તેજોમય 6યૂ  Dકરણો oxૃવી પરવગર અવરોધે ઠલવાય =યાર� zવ6gૃ�ટ માટ� હાિનકારક ક� zવલેણ બને છે. 
oxૃવીની સપાટ(થી આકાશ તરફ અ��ુમે �ોપોg9ફઅર આશર� ૨૦ Dકલોમીટર 6ધુી, 9��ટોg9ફઅર આશર� ૨૦થી 
૫૦ Dકલોમીટર 6ધુી, મેસોg9ફઅર આશર� ૫૦થી ૮૫ Dકલોમીટર 6ધુી અને થમfg9ફઅર આશર� ૮૫થી ૬૯૦ 
Dકલોમીટર 6ધુી ઓળખાતા આવરણો છે. # પૈક( 9��ટોg9ફઅરમા ંઓઝોનવા3 ુપડમાથંી 6યૂ ના હાિનકારક 3વુી-
અ��ાવાયોલ ૅટ Dકરણો શોષCુ ંoxૃવી ફરતે કવચછે.  

વષ  ૧૮૦૦ના દાયકામા ં વચગાળે,ક�િમકલ તેમજ ઓg�ટકલ પÛિતઓના અખતરા થક( ઓઝોનવા3�ુ ુ ં
અ89થ=વ <યાને આP3ુ ંહC ુ.ં iીક શ|દozein‘ઔઝાએન’ક� #, qiેzમા ંઓ�ઝન બોલાય છે, તેનો અથ  ગધં થાય 
છે, તેના પરથી આ વા3 ુ ઓઝોનના નામે ઓળખાય છે. ઓઝોનનીતીÎ ગધં હોય છે. ઓઝોન સકં�gY�ત-
કોYસY��ટ�ડ Fમાણમા ંિવ9ફોટક છે. ઔ`ો�ગક FD�યાઓમા ં ઓઝોનનો ઉપયોગથાય છે #મ ક� હવા અને પાણીને 
અN�ુÛઓ રDહત કરવા, કાપડને 	|લચ�ગ કરવા તેમજ ખા` પેદાશોમા ંવપરાય છે. 

વષ  ૧૯૨૦ના દાયકામા,ં ઓઝોનના સમi જxથા�ુિંનયિમત મોનીટર�ગ કરવા માટ� સૌથી પહ�rુ ં
ઇY9ÜમેYટ 3નુાઇટ�ડ Dક,5ડમમા ં ગોડ ન એમ.બી. ડો|સને બનાP3ુ ં હC ુ.ં વળ(, વષ  ૧૯૩૦ના દાયકામા ં તેઓએ 
ઓઝોનને માપવા�ુ ંન�ુ ંઇY9ÜમેYટ  િવકસાP3ુ.ં આ સાધન હવેડો|સન 9પે
�ોફોટોમીટરના નામે ઓળખાય છે. આ 
સાધન વડ� ઓઝોનના પડમા ં6યૂ Fકાશના તેજની તીÎતા પૈક( શોષાયેલા અ��ા વાયોલેટ Dકરણોની તીÎ તેમજ 
મદં તરંગ લબંાઈ માપી શકાય છે. 9��ટોg9ફઅર આવરણમા ંઓઝોન 6યૂ ના 3વુી Dકરણોને શોષી લે છે, #થી 
=યાસંારા ઓઝોન તર(ક� ઉપયોગી લેખાય છે. oxૃવીની સપાટ( પાસે ^ુદરતી સામાYય મા!ાથી વL ુ
ઓઝોનમ��ુય, વન9પિત અને Fાણીઓ માટ� હાિનકારક હોય, અDહ, ઓઝોન ખરાબ ગણાય છે. Fકાશની સામાYય 
તરંગલબંાઇમાપવાના એકમને ‘નેનોમીટર’ કહ� છે, અને qiેz અZરો ‘nm’ (એનએમ) તર(ક� લખાય છે. એક 
નેનોમીટરએટલે એક મીટરનો એક અબજમો ભાગછે. 6યૂ Fકાશમા ં !ણ Fકારના અ��ા વાયોલેટ Dકરણો�ુ ં
ઉ=સ°ન થાય છે. આ ઉ=સ°ન, ર�Dડયેશન તર(ક� પણ ઓળખાય છે. આ 6યૂ Dકરણો�ુ ંર�Dડએશન3વુી-એ, 3વુી-બી 
અને 3વુી-સી તર(ક� ઓળખાય છે.  

‘3વુી-એ’ Fકારના Dકરણોલગભગ ૩૧૫થી ૪૦૦ નેનોમીટરતરંગ લબાઇંના  હોય છે, #માથંી 
ઓછ(ઊM �ુ ં ર�Dડયેશન થાય છે. આ 3વુી-એ Dકરણો ઓઝોન પડમા ંન�ધપા! જxથામા ંશોષાતા નથી. માનવ 
શર(રની ચામડ(�ુથંC ુ ંઅકાળે �Ûૃ=વ�ુ ંકારણ આ ‘3વુી-એ’ Dકરણો છે. ‘3વુી-બી’ Fકારના લગભગ ૨૮૦થી ૩૧૫ 
નેનોમીટરDકરણોમાથંીઊM �ુવંL ુર�Dડયેશન થાય છે.ઓઝોન પડમા ં‘3વુી-બી’ Dકરણો શોષાય છે. ‘3વુી-બી’ Dકરણો 

૧૬૧૬૧૬૧૬મી સ�ટ8ેબર મી સ�ટ8ેબર મી સ�ટ8ેબર મી સ�ટ8ેબર ----    િવ9વ ઓઝોન ;દનિવ9વ ઓઝોન ;દનિવ9વ ઓઝોન ;દનિવ9વ ઓઝોન ;દન    ૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ 
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માનવ શર(રની =વચાના ક�Yસર અને Ñખના મોિતયોના જોખમો વધાર� છે, તેમજ રોગFિતકારક શ8
ત િશિથલ 
કર� છે, Uતૂળ વન9પિત 6gૃ�ટ સDહત ^ૃિષ પાકો, એક-કોષી સzવો તેમજ જળચર 6gૃ�ટને હાિન પહ�ચાડ� છે. 
‘3વુી-સી’ Fકારના લગભગ ૧૦૦થી ૨૮૦ નેનોમીટર તરંગ લબાઇંના Dકરણોમાથંી ઊM �ુ ંઅિધક ર�Dડયેશન થાય 
છે.આવા ‘3વુી-સી’�ુ ં ર�Dડયેશન ખાસ કર(ને zવ6gૃ�ટની તમામ Fકારની FMિતઓ માટ� જોખમકારકછે. 
સદભા5યે, 6યૂ Fકાશમાથંી ઉદભવતા ‘3વુી-સી’�ુ ં તમામ ર�Dડયેશનનેઓઝોન પડ શોષી લે છે.સમi ઓઝોન 
માપવાના એકમને ‘ડો|સન એકમ’ કહ� છે. oxૃવીના વાતાવરણમા ં ^ુદરતી ર(તે ઓઝોન વા3 ુમોEૂદ હોય છે. 
ઓ8
સજન વા3નુા !ણ અüઓુથી ઓઝોન બને છે.  

oxૃવીની સપાટ(થી આકાશ તરફ �ોપોg9ફઅરના આશર� ૧૦થી ૧૫ Dકલોમીટરઆવરણમા ંઓઝોન વા3 ુ
આશર� ૧૦ ટકા #ટલો હોય છે. 4યાર� આકાશ તરફ 9��ટોg9ફઅરના ૧૫થી ૫૦ Dકલોમીટર વાતાવરણમા ંરહ�લ 
બાક(ના ૯૦ ટકા ઓઝોનવા3�ુ ુ ં આવરણ ‘ઓઝોન પડ’ તર(ક� ઓળખાય છે. 9��ટોg9ફઅરમા ં ઓ8
સજનના 
પરમાüનેુ 6યૂ Dકરણો�ુ ં અ��ાવાયોલેટ ર�Dડએશન તોડ( નાખંે છે. પરંC ુ �ોપોg9ફઅરમાઅંલગ ક�મીકલ 
Dરએ
શYસથી ઓ8
સજન બનવાની FD�યા ચાr ુ રહ� છે.‘ઓઝોનસોgYડઝ’ નામના સાધનથી પણ ઓઝોનને 
માપવામા ંઆવે છે. ઓઝોન-માપવાના ઘટકો સાથે�ુ ંઆ સાધન વજનમા ંહલ^ંુ હોય, તેને નાના બrYૂસ સાથે 
હવાના વાતાવરણમા ં ઉપરની તરફ 9��ટોg9ફઅDરક ઓઝોન પડમા ં આશર� ૩૨થી ૩૫ Dકલોમીટર 6ધુી 
મોકલવાઓઝોન માપવા માટ� અ�ુ̂ ળૂ છે.  

વષ  ૧૯૭૦ના દાયકામા,ં ર�D�જર�ટસ  અને એર કંDડશનર, અ85નશામક ઉપકરણો, વગેર�મા ં વપરાશમા ં
લેવાતી માનવસ¼°ત F�િૃ_ઓમાથંી વાતાવરણમા ંછોડવામા ંઆવતા આ વા3lુપ  પદાથf ઓઝોન પડનેિશિથલ 
કર(ને નાશ કરતા હોવા�ુ ંજણા3ુ ં હC ુ.ં =યારપછ(થી, આવા પદાથf ઓડ(એસ- ઓઝોન DડÉ�લDટ,ગ સબ9ટ8Yસસ 
પદાથf તર(ક� ઓળખવામા ં આવે છે. વષ  ૧૯૮૨મા,ં વાતાવરણમા ં રહ�લ ઓઝોનને માપવા માટ� વૂર 
9પે
�ોફોટોમીટર નામ�ુ ંએક સાધન 5લોબલ નેટવક મા ંઊમેરવામા ંઆP3ુ ં છે. આ#, િવ&ભરમા ં ૪૦૦થી વL ુ
મોિનટDર,ગ 9ટ�શન ખાતેથી ઓઝોન માપવામા ં આવી રહ�લ છે. દ�Zણ LવૃએYટાg
ટ કાથી લઈને ક�નેડાના 
એલેસમેર આઇલેYડ6ધુી આ મોિનટDર,ગ 9ટ�શYસ ખાતેથી િનયિમત ર(તે વાતાવરણના રહ�લા સમi ઓઝોનને 
માપવામા ંઆવી રહ�લ છે.ઓઝોન પડની 89થિત િશિથલ થવાથી oxૃવીના વાતાવરણમાથંી 6યૂ ના 3વુી Dકરણો 
સ�સરા ંપસાર થઇને સપાટ( 6ધુી પહ�ચે છે. આથી, લોકોને ચામડ(ના ક�Yસર અને Ñખોમા ંમોિતયો ઊતરવાના 
ક�સોમા ં વધારો થાય છે. ઉપરાતં વન9પિત, ^ૃિષપાક અને સy�ુના અિત6�ૂમ zવ6gૃ�ટ તેવા �લાYકટYસના 
સyહૂોને પણ હાિન પહ�ચે છે.  

વષ  ૧૯૮૫મા,ં ઓg9�આમા ં િવયેના કYવેYશન ખાતેમળેલ ૧૯૮ રા��ોના Fિતિનિધઓએઓઝોન પડને 
6રુ�Zત રાખવા�ુ ં ન@( ક3ુn હC ુ.ં વષ  ૧૯૮૭મા,ં oxૃવીના ઓઝોન પડને 6રુ�Zત કરવાનો િવ&ના દ�શોએ 
મોY�(યલ Fોટોકોલકરાર કયf છે. સી.એફ.સી.-
લોરો¯લોરોકાબ Yસ તેમજ અYય ઓડ(એસ- ઓઝોન DડÉ�લDટ,ગ 
સબ9ટ8Yસસના ઉ=પાદન અને વપરાશ પર q^શૂ yકૂવા માટ�ની આ એક Ñતરરા��(ય સફળ સિંધ છે. હાલમા ં
સારા સમાચાર એવા છે ક�, ઓઝોનપડના ઘામા ં lઝ આવી રહ( છે. અને વત માન સદ(નામ<ય સમયગાળા 
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6ધુીમા,ં ઓઝોન પડની 89થિત િવતેલા વષ  ૧૯૮૦મા ં#�ુ ંઓઝોન પડ હC ુ,ંતેવી તેની 89થિત oનુઃહાસંલ થવાની 
ધારણા છે. ભારતે િવએના કYવેYશન અને મોY�(યલ Fોટોકોલમા ંઅ��ુમે તાર(ખ ૧૯.૩.૧૯૯૧ અને તાર(ખ 
૧૯.૬.૧૯૯૨ના રોજ લે�ખત સમંિત આપી છે. 

આપણે સૌ Mણીએ છ(એ ક�, ૧૬મી સ�ટ��બરનો Dદવસ િવ& ઓઝોનDદનતર(ક� :બૂ Fચ�લત છે. 
વત માન ૧૬મી સ�ટ��બર ૨૦૨૦ના Dદવસ�ુ ં3નુાઇટ�ડ નેશYસે ‘ઓઝોન ફોર લાઇફઃ ૩૫ 3અ્સ  ઓફ ઓઝોન 
લ ૅયસ  Fોટ�
શન’ થીમ Mહ�ર ક3ુn છે. #નો સામાYય મતલબ ‘ઓઝોન પણ zવન�ુ ંઘટક છે: ઓઝોન પડની 
6રુZા�ુ ં૩૫yુ ંવષ  છે.’ તેવો ભાવાથ  છે.  

વત માન વષ મા,ં કોરોનાવાયરસનીવૈિ&ક મહામાર(નોભરડો સામા¼જક અને આિથpક y~ુક�લીઓ લાPયો છે. 
આથી, સાyDૂહક Dહત માટ� પર9પર 6મેુળથી કામ કરવાનો ઓઝોન િવષયક થયેલા કરારોનો પણ સદં�શ,અગાઉ 
કરતા ંપણ વL ુમહ=વoણૂ  બYયો છે.આ Dદવસ�ુ ં6!ૂસૌને યાદ અપાવે છે ક�, ‘ઓઝોન પણ zવન�ુ ંઘટક છે’ 
આહક(કત ન ક�વળ, oxૃવી પર ધબકતા હાલના zવન માટ� ઓઝોન િનણા યક છે જ, પરંC ુસાથોસાથ ભાિવ પેઢ( 
માટ� પણ ઓઝોન પડને 6રુ�Zત રાખવા�ુ ંઅ�ભયાન આગળ ધપાવ�ુ ંપડશે.
લોરો¯લોરોકાબ Yસને બદલે હાલમા ં
હાઇÓો¯લોરોકાબ Yસનો હગંામી ધોરણે ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ�લ છે. આ બધા વા3ઓુ ‘iીનહાઉસ વા3ઓુ’ 
ગણાય છે. એટલે ક�, oxૃવીના 
લાયમેટના તાપમાનમા ં વધારો કર(ને પયા વરણને હાિન કરવા માટ� આ 
વા3ઓુની સમથ  Uિૂમકા છે. 

આથી, Dકગલી, રવાYડા ખાતે િવ&ના દ�શોએ અગાઉના કરારોમા ં6ધુારો કર(ને વષ  ૨૦૧૯થી ‘Dકગલી 
એમેYડમેYટ’6ધુારો અમલમા ંy�ૂો છે. આ 6ધુારા yજુબ હાઇÓો¯લોરોકાબ Yસ�ુ ંઉ=પાદન અને તેના વપરાશમા ં
તબ@ાવાર ઘટાડો થશે. આ qગે Eુલાઇ ૨૦૨૦ દરિમયાન, ટ�
નોલોz અને આિથpક y�ૂયાકંન પેનલના અહ�વાલ 
આધાર�, વષ  ૨૦૨૧થી ૨૦૨૩ના િ!વાિષpકગાળા માટ� ‘Dર�લેિનશમેYટ ટા9ક ફોસ ’ની રચના કર( છે. ઓઝોન 
કાયા લયના કાય કાર( સ�ચવ, ટ(ના બમ É�લએ જણાP3ુ ં હC ુ ં ક� “કોિવડ-૧૯ની વૈિ&ક મહામાર(થી સમi િવ& 
Pયવ9થાને સખત ફટકો પડ«ો હોવા છતા,ં વત માન અને કોિવડ પછ(ના સમયમા,ં સમi  માનવતા માટ� 9વ9થ 
પયા વરણ 6િુનિ±ત કરવાની આપણી Uિૂમકા આગળ ધપાવવી પડશે.” 

વષ  ૧૯૭૦ના દાયકામા ંએYટાક Dટક િવ9તારના ઓઝોનહોલ(િછ�)મા ંવસતંઋCગુાળામા ંસમi ઓઝોન 
આશર� ૩૫૦ ડ(3-ુડો|સન 3િુનટ ન�ધાયો હતો, તેની સામે હાલના આ વત માન સમયગાળામા ં૧૫૦ ડ(3-ુડો|સન 
3િુનટ ઓઝોન સદર ઓઝોનહોલમા ંજણાયો છે. એYટાક Dટક 9��ટોg9ફયરમા ં િવ9Cતૃ અને વારંવાર જોવા મળતા 
ઓઝોનહોલની Cલુનામા ં આg
ટ ક 9��ટોg9ફયરમા ંઓઝોનહોલ તેટrુ ંPયાપક જોવા મળCુ ંનથી. 

ડબ�3એુચઓ- િવ& આરો5ય સ9ંથાએ ન@( કર�લા ‘3વુી ઇYડ�
સ’-3વુીઆઇ,અ��ાવાયોલેટ ઇYડ�
સ qગ ે
સમz ક�ળવીએ. 6યૂ ના તડકામા ંથતા 3વુી ર�Dડએશનની ચો@સ 9થાન અને સમયેથતી અસર માપવા�ુ ંઆ 
3વુીઆઇ Ñતરરા��(ય ધોરણછે. આ ઇYડ�Z ૧થી ૧૧�લસ (૧૧થી અિધક)ના ધોરણે માપવામા ંઆવે છે. #ને 
3વુીઆઇ કહ� છે. 3વુીઆઈ ૧ અને ૨ને iીન/લીલા રંગથી દશા વવામા ંઆવે છે, # 3વુી ર�Dડએશન ઓ  ંછે, 
તે�ુ ં6ચૂવે છે.3વુીઆઈ ૩, ૪ અને ૫ને યલો/પીળા રંગથી દશા વવામા ંઆવે છે, #  3વુી ર�Dડએશન મ<યમ છે, 
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તે�ુ ંદશા વે છે.3વુીઆઈ ૬ અને ૭ને �ાઉન
તે�ુ ં6ચૂવે છે.3વુીઆઈ ૮, ૯ અને 
છે.3વુીઆઈ ૧૧થી અિધકને વાયોલેટ
જ 6ચૂવે છે. 

 
6યૂ ના તડકામા ં અિધક સીધો સસંગ  ટાળવો જોઇએ

જોઇએ. ઓછામા ંઓછા 3વુી ૪૦૦ ર�Dટ,ગના સન5લાસ
ઉપયોગ કરો.૩૦ ક� વLનુી એસપીએફ
6રુZા આપે છે. 6યૂ ના તડકાથી Ñખો અને માથાની 6રુZા માટ� ચાર� ત
શર(રને ઢાકં� તેવા વôો પહ�ર(એ.ર�D�જર�ટર અને ઉપકરણોનો ઉપયોગ જવાબદાર(oવૂ ક કર(એ
�બન-ઉપયોગી બને =યાર� તેનોઇ-વૅ9ટ તર(ક� યો5ય િનકાલ કર(એ
અથવા ‘ઊM  કાય દZ’લબેલવા જ ન�ું
<યાનમા ં લઇને જ યો5ય Fકારના એસી
છાયંડામંા ંyકૂ�ુ ંજોઇએ. એસી-કYડ�Yસર અને ઇPપોર�ટરની િનયિમત સફાઇ કરવી જોઇએ
ઉપયોગ ટાળવો જોઇએ, અને વેgYટલેશન :�ુલા કર(ને ઓરડા�ુ ં તાપમાન ની[ુ ં રાખી શકાય
કરવા માટ� પખંાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ

ચાલો, આપણી oxૃવી પરની zવ6gૃ�ટ ટકાવવા માટ� ઓઝોન પડને 6રુ�Zત રાખવાના Fય=નો ચાr ુ

(લેખક Mણીતા પયા વરણીય FિશZક અને 
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ને �ાઉન/કxથઇ રંગથી દશા વવામા ંઆવે છે, #મા ં 3વુી ર�Dડએશન :બૂ છે
 ૧૦ને ર�ડ/લાલ રંગથી દશા વે છે, આ 3વુી ર�Dડએશન :બૂ જ વL ુ6ચૂવે 

થી અિધકને વાયોલેટ/Mંબલી રંગથી દશા વવામા ંઆવે છે,  આ 3વુી ર�Dડએશન અિતશય :બૂ 

 

6યૂ ના તડકામા ં અિધક સીધો સસંગ  ટાળવો જોઇએ. 6યૂ ના તડકાના Dદવસોમા ં સન5લાસ પહ�રવા 
ર�Dટ,ગના સન5લાસ, ૯૯થી ૧૦૦ ટકા 3વુી ર�Dડએશનને ખાળે છે

ક� વLનુી એસપીએફ-સન Fોટ�
શન ફ�
ટર ર�Dટ,ગ�ુ ંસન9�(ન=વચાને સાર( 3વુી ર�Dડએશન સામે 
6યૂ ના તડકાથી Ñખો અને માથાની 6રુZા માટ� ચાર� તરફથી પહોળ( હ�ટ તેમજ હાથપગ સDહત 

ર�D�જર�ટર અને ઉપકરણોનો ઉપયોગ જવાબદાર(oવૂ ક કર(એ
વૅ9ટ તર(ક� યો5ય િનકાલ કર(એ. ‘ઓઝોન ��Yડલી’ અથવા 

લબેલવા જ ન�ુ ં ઉપકરણ ખાતર( કર(ને ખર(દ(એ. ઓરડાના Zે!ફળ અને કદને 
<યાનમા ં લઇને જ યો5ય Fકારના એસી-એર કgYડશનસ નો ઉપયોગ કર(એ. એ.સી.-કYડ�Yસરને lમની બહાર 

કYડ�Yસર અને ઇPપોર�ટરની િનયિમત સફાઇ કરવી જોઇએ
અને વેgYટલેશન :�ુલા કર(ને ઓરડા�ુ ં તાપમાન ની[ુ ં રાખી શકાય

કરવા માટ� પખંાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. કાર�ુ ંએસી થોડ(વાર Óાઇિવ,ગ કયા  પછ( જચાr ુકર�ુ ંજોઇએ

zવ6gૃ�ટ ટકાવવા માટ� ઓઝોન પડને 6રુ�Zત રાખવાના Fય=નો ચાr ુ
 

લેખક Mણીતા પયા વરણીય FિશZક અને zપીસીબીના િન�તૃ જનસપંક  અિધકાર( છે

 30 

#મા ં 3વુી ર�Dડએશન :બૂ છે, 
આ 3વુી ર�Dડએશન :બૂ જ વL ુ6ચૂવે 

આ 3વુી ર�Dડએશન અિતશય :બૂ 

6યૂ ના તડકાના Dદવસોમા ં સન5લાસ પહ�રવા 
ટકા 3વુી ર�Dડએશનને ખાળે છે. સન9�(નનો 

સન Fોટ�
શન ફ�
ટર ર�Dટ,ગ�ુ ંસન9�(ન=વચાને સાર( 3વુી ર�Dડએશન સામે 
રફથી પહોળ( હ�ટ તેમજ હાથપગ સDહત 

ર�D�જર�ટર અને ઉપકરણોનો ઉપયોગ જવાબદાર(oવૂ ક કર(એ. આ ઉપકરણ 
અથવા ‘એચસીએફસી �(’ 

ઓરડાના Zે!ફળ અને કદને 
કYડ�Yસરને lમની બહાર 

કYડ�Yસર અને ઇPપોર�ટરની િનયિમત સફાઇ કરવી જોઇએ. શ�તઃ રા!ે એસીનો 
અને વેgYટલેશન :�ુલા કર(ને ઓરડા�ુ ં તાપમાન ની[ુ ં રાખી શકાય. lમ વL ુ ઠંડો 

કાર�ુ ંએસી થોડ(વાર Óાઇિવ,ગ કયા  પછ( જચાr ુકર�ુ ંજોઇએ.  

zવ6gૃ�ટ ટકાવવા માટ� ઓઝોન પડને 6રુ�Zત રાખવાના Fય=નો ચાr ુરાખીએ.  

નર�શ ઠાકર  
િન�તૃ જનસપંક  અિધકાર( છે,  



 

 

 

સ�ટ��બર-ઓ
ટોબર, ૨૦૨૦ પયા વરણ િમ!  31 

 

 

 

ફા�tનુી જોષી  

કલાયમેટ ચેઈYજની અસરો આપણે સૌ Eુદા-Eુદા 9વlપે અ�ભુવી રWા છ(એ. િવ&ભરમા ં કલાયમેટ 
ચેઈYજની અસરો ખરાબ ર(તે દ�ખાઈ રહ( છે, આપણ ેMણીએ છ(એ તેમ, COVID-19 એ મૌસમ પDરવત નના 
સકંટને અટકાP3ુ ંનથી. લોકડાઉન દરિમયાન 6ધુર�લા વાતાવરણમા ંઉ=સ°ન�ુ ં 9તર ફર(થી વધી ર\ુ ં છે. આ 
89થિતમા,ં આબોહવા સકંટને લગતી માDહતી લોકો 6ધુી 9થાિનક ભાષામા ંપહોચાડવાની તાતી જlર છે. 

આ Dદશાના એક Fયાસlપે કલાયમેટ ચેઇYજના F® ે સમાનતાના �g�ટકોણથી કાય રત લેખક jી 
નાગરાજ આડવે (સ�ય, ટ(ચસ  અગેઈY9ટ કલાયમેટ �ાઈસીસ એYડ SAPACC) �લ�ખત o9ુતક “GLOBAL 
WARMING IN THE INDIAN CONTEXT” �ુ ંtજુરાતી lપાતંર “ભારત અને 5લોબલ વોિમÕગ” પયા વરણિમ! 
પોતાની વેબસાઈટ પર ઉપલ|ધ કરાવી ર\ુ ંછે. આ tજુરાતી Fકાશનનો અ�વુાદ jી દ(પક ધોળDકયાએ કયf 
છે અને પયા વરણિમ!ના સ�ય ફા�tનુી જોષીએ આ FD�યામા ંસહાય કર( છે. આ o8ુ9તકાના શlઆતના ક�ટલાક 
ભાગને આ# અહ� Fકાિશત કર( રWા છ(એ.  

���. �� �!�)! �����2 
અમને tજુરાતમા ં Nુ ં Mણવા મ�3ુ?ં - થોડા વષf પહ�લા ં અમારા Eૂથે ઉ_ર અને oવૂ  tજુરાતની 

yલુાકાત લીધી.અમાર� Mણ�ુ ં હC ુ ં ક� =યા ં નાના ખેªતૂો પર હવામાન પDરવત નની અસર Nુ ં થાય છે. oવૂ  
tજુરાતના ંગામોમા ંલોકોએ અમને ક\ુ ંક� િશયાળામા ંઘÊ અને મકાઈના 
પાકને ક�ટલાકં વષfથી �કુસાન થાય છે. આ િવ9તાર અને નzકના 
Fદ�શોમા ં ઘÊ અને મકાઈ ગર(બો માટ� પોષણના મહ==વના íોત છે. 
છે�લા ંક�ટલાકં વષfથી િશયાળો Fમાણમા ંગરમ રહ�વા લા5યો હતો અને 
ઝાકળ પડવા�ુ ં ઓ  ં અથવા સાવ જ બધં થઈ ગ3ુ ં હC ુ.ં #મના 
પોતાના ^વૂા ન હોય એવા ં મોટા ભાગના ં ગર(બ ^ુÚંુબોના પાક માટ� 
ઝાકળ જ ભેજનો એક મા! íોત છે. ઝાકળ ઓછ( પડ( ક� ત{ન ન પડ(, 
તે કારણે તેમનો પાક 6કૂાઈ ગયો, અથવા તો એમને જમીનો ખેડ«ા 
િવના રહ�વા દ�વી પડ(.અમે તેમને oછૂ¾ુ ંક� િશયાળો હળવો ક�મ રહ� છે, 
=યાર� એમણે ભોળપણથી જવાબ આ�યો: એ તો ^ુદરતના હાથની વાત 
છે." એમને ક�પના 6<ુધા ંનહોતી આવતી ક� માણસ આટલી હદ 6ધુી 
^ુદરતને બદલી શક� છે.પણ,આપણ ેબદલીએ છ(એ. 

oxૃવી�ુ ંગોદªુ ંMªુ ંથવા લા53ુ ં છે. - કોલસો, ગેસ અને તેલ 
વગેર� અ8~મUતૂ �ધણો છે. એ આ# આખાય િવ&ના ંએÉYજન છે. એ બાળવાથી આ# પણ, અને છે�લા ંઅઢ(સો 

મૌસમ પDરવત ન અને આપણે 
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વષ થી, એમાથંી નીકળતો કાબ ન વાતાવરણમા ં ઓ8
સજન સાથે જોડાય છે અને કાબ ન ડાયો
સાઇડ (CO2) 
બનાવે છે. ઓ8
સજનની #મ એ પણ દ�ખાતો નથી અને એમા ંકોઈ Mતની વાસ પણ નથી.પરંC ુ# ઓ8
સજન 
ન કર( શક� તે કાબ ન ડાયો
સાઇડ કર( શક� છે; એ oxૃવી §ારા ઉ=સ¼°ત થતા ગરમીના અGૃ~ય Dકરણો=સગ ને 
અyકુ Fમાણમા ંશોષી લઈને સપડાવી શક� છે. આ�ુ ંબીM ક�ટલાક વા3 ુપણ કર( શક� છે,#મ ક� િમથેન (^ુદરતી 
ગેસમા)ં) અને નાઇ�સ ઑ
સાઇડ(ખાતરોમાથંી નીકળે). પરંC ુકાબ ન ડાયો
સાઇડ બº ુઅગ=યનો છે કારણક� એ 
વાતાવરણમા ંહMરો વષf 6ધુી ટક( રહ� છે. આ કારણોસર અને સરળતા માટ�, આ o8ુ9તકામા ંy>ુય=વે કાબ ન 
ડાયો
સાઇડ પર <યાન ક�gY�ત ક3ુn છે. 

આમ છતા,ં કાબ ન ડાયો
સાઇડ િવલન નથી; હક(કતમા,ં તે oxૃવી પરના zવન માટ� જlર( છે. કાબ ન 

ડાયો
સાઇડ (અને અYય iીનહાઉસ વા3ઓુ, #મા ં પાણીની વરાળનો પણ સમાવેશ થાય છે) ^ુદરતી ર(તે 

વાતાવરણમા ંહાજર ન હોત, તોoxૃવી�ુ ંસર�રાશ ઉ�ણતામાન NYૂયની નીચે ૧૬qશ સેÉ�સયસ #ટrુ ંની[ુ ંહોત; 

એમા ં માણસ zવી ન શક�. પરંC ુ આપણ ે વાતાવરણમા ં કાબ ન ડાયો
સાઇડ ઉમેરતા જઈએ છ(એ. આપણે 

oxૃવીના પેટાળમાથંી કોલસો, તેલ અને ગેસ કાઢ(એ છ(એ, અને ફ�
ટર(ઓ ચલાવવા, િસમેYટ બનાવવા, કાર 

ચલાવવા, વીજળ( ઉ=પa કરવા અને આપણા ંઘરોને અજવાળવા, 9ટ(લ બનાવવા, એસી ચલાવવા, િવમાનો 

ઉડાડવા, માલસામાનની હ�રફ�ર કરવા, લડાઈઓ લડવા માટ� આ અ8~મUતૂ �ધણને બાળ(એ છ(એ.આમાથંી 

ક�ટલીક F�િૃ_ઓ જlર( છે, ક�ટલીક સામા¼જક Gૃg�ટએ GુPય ય #વી, તો ક�ટલીક તો અ=યતં �કુસાનકારક છે. આ 

ર(તે, છે�લા ઉપલ|ધ EDGAR ડ�ટા Fમાણ ે2018મા ંઅ8~મUતૂ �ધણ બાળ(ને અને િસમેYટ�ુ ં ઉ=પાદન કર(ને 

આખી Gુિનયાએ લગભગ 38 અબજ ટન (1 ટન = 1000 Dકલો) કાબ ન ડાયો
સાઇડ વાતાવરણમા ં ભેળPયો. 

જગંલો કપાવાથી અને જગંલોની આગથી બીM પાચં અબજ મેD�ક ટન કાબ ન ડાયો
સાઇડનો ઉમેરો થયો; 4યાર� 

લાકªુ ંબળે અથવા સડ�, =યાર� તે CO2 બહાર કાઢ� છે. 
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િમથેન, નાઇ�સ ઑ
સાઇડ વગેર� બીM iીનહાઉસ વા3ઓુનો વાતાવરણમા ંગરમી વધારવામા ં ફાળો 
‘CO2-સમકZ’ તર(ક� માપવામા ંઆવે છે.આ#, આખી Gુિનયામા ં iીનહાઉસ વા3ઓુ�ુ ં ઉ=સ°ન લગભગ ૫૩ 
અબજ મેD�ક ટન ‘CO2-સમકZ’ #ટrુ ંછે. અને આપણે વષfવષ  એમા ંઉમેરો કરતા જઈએ છ(એ. આપણ ે#ટલો 
કાબ ન ઉ=પa કર(એ છ(એ તે બધોજ oxૃવી પચાવી શકતી નથી. વષ  1750થી, આપણે #ટલો કાબ ન 
વાતાવરણમા ંભેળવતા રWા છ(એ તેમાથંી 29 ટકા કાબ ન ડાયો
સાઇડ �Zૃો, માટ( અને ઘાસના ંમેદાનોએ શોષી 
લીધો. લગભગ એટલો જ કાબ ન ડાયો
સાઇડ મહાસાગરોએ પચાવી લીધો. કાબ ન ડાયો
સાઇડથી સy�ુના 
પાણીમા ં એિસડની મા!ા વધી ગઈ છે. બાક(નો અધા  કરતા ં થોડો ઓછો વાતાવરણમા ં રWો. 2019 મા ં
વાતાવરણમા ં કાબ ન ડાયો
સાઇડ�ુ ં સર�રાશ Fમાણ 409 ppm (parts per million) હC ુ.ં ઔ`ો�ગક �ાિંતની 
શlઆતમા ંઆ દર 278 ppm હતો, અને 4યાર� 1958મા ંપહ�લવહ�લી વાર રો#રોજ ન�ધ રાખવા�ુ ંશl થ3ુ ં=યાર� 
કાબ ન ડાયો
સાઇડ�ુ ંFમાણ 315 ppm હC ુ.ં છે�લા ંચાળ(સ લાખ વષ મા ંકાબ ન ડાયો
સાઇડ�ુ ંFમાણ 400 ppm 
6ધુી નહોC ુ ં પહ�V3ુ;ં આ સીમા આપણે હવે પાર કર( દ(ધી છે. બધા iીનહાઉસ વા3ઓુ�ુ ં વાતાવરણમા ં
Fમાણપણ માપવામા ં આP3ુ,ં # નેશનલ ઓસેનીક એYડ એટમો9ફ�Dરક એડિમિન9��શન (NOAA)ના અ�યાસ 
અ�સુાર 496 ppm ‘CO2-સમકZ’ થ3ુ ં છે, # ચ�કાવી દ� તેવી વાત છે.હz પણ દર વષ� 3 ppm ના દર� એ 
વધCુ ંMય છે. 

એ ઉપર વાતાવરણમા,ં એક અGૃ~ય ગોદડા #�ુ ંકામ કર� છે. આપણે Mણીએ છ(એ ક� ગોદªુ ંપોતે તો 
º ૂફં પેદા નથી કરC ુ,ં એ મા! ગરમીને સપડાવી લ ે છે. એ જ ર(તે, iીનહાઉસ વા3ઓુ oxૃવી §ારા બહાર 
નીકળતા ગરમીના અGૃ~ય ઇY�ા-ર�ડ Dકરણો=સગ ને ક�દ કર( લે છે, પDરણામે ગરમી વધી Mય છે. વાતાવરણમા ં
દર વષ� પચાસ અબજ ટનથી વL ુકાબ ન ડાયો
સાઇડ અને અYય વા3ઓુ ઉમેરવા એ આપણ ેઓઢ�લા ગોદડા 
પર એક પછ( એક ગોદડા ંચડાવતા જઈએ અને વધાર� ને વધાર� ગરમીને સપડાવી લઈએ એના #�ુ ંછે.  

આ વા3ઓુએ સપડાવેલી ગરમી એટલી બધી જ|બરદ9ત છે ક� એ હ(રોશીમા પર ફ�કાયેલા એક પરમાü ુ
બ�બ #વા પાચં પરમાü ુબ�બ દર સેકંડ� વરસના 365 Dદવસ છે�લા પચાસ વષ થી �ઝ,કાતા રહ� તેના બરાબર 
છે. દરરોજ, એક સેકંડમા ં પાચં, દર કલાક� 18,000, એક Dદવસમા ં 4,32,000ના દર� એ ચાr ુ જ છે. આ 
જ|બરદ9ત ગરમીમાથંી ને�ુ ંટકાથી વધાર� મહાસાગરોમા ંMય છે, કારણ ક� પાણીની ઉ�ણતા�ુ ંશોષણ કરવાની 
Zમતા વધાર� છે. બાક(ની ગરમીને કારણે 5લ ૅિશયરો અને બરફ પીગળે છે, જમીન ગરમ થાય છે, સy�ુો ગરમ 
થઈ જવાથી જળચ� અને વષા ચ� આડ� પાટ� ચડ( Mય છે, ઝઝંાવાતો વધાર� ભયકંર lપ ધારણ કર� છે અને 
સy�ુની સપાટ( Ëચે ચડ� છે. 

5લોબલ વૉિમÕગ માપવા માટ� જમીન અને સy�ુથી થોડ( Ëચાઈએ ઉ�ણતામાન ક�ટrુ ંછે અને સમયાતંર� 
એમા ંશો ફ�રફાર થયો તે જોવાય છે. 1880થી Gુિનયામા ંહùMરો ઠ�કાણે આવા ંમાપ લેવાય છે.  

���.��7 к��!' 2��' �J' D�? - 1901થી ભારતમા ં સર�રાશ ઉ�ણતામાનમા ં આશર� 0.8 Dડiી 

સેÉ�સયસ વધારો થયો છે. પરંC ુ1981 પછ( વૉિમÕગનો દર વ<યો છે, અને આપüુ ંસર�રાશ ઉ�ણતામાન દાયકામા ં
0.17 Dડiી સેÉ�સયસના દર� વધી ર\ુ ંછે. પરંC ુઆ તો એક સર�રાશ Ñકડો છે; Dહમાલય બમણી ઝડપથી ગરમ 
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થઈ રWો છે. IITM ના એક હાલના Dરપોટ  Fમાણે ઉ_ર ભારતમા ંદર દાયક� ચોમાસા પહ�લા ંહવે 0.5૦સે.વધાર� 
ગરમી પડ� છે. િવ�વુ�_ૃીય DહYદ( મહાસાગરમા ંસy�ુની સપાટ(�ુ ંઉ�ણતામાન 1૦સે. #ટrુ ંવ<3ુ ં છે,# વૈિ&ક 
સર�રાશ કરતા ંવધાર� છે. અને ભારતના ગરમ Fદ�શોમા ંગરમી વધવા�ુ ંઅને એની તાણ વધવા�ુ ંહવે સામાYય 
બની ગ3ુ ંછે. 

-�(��.�' �#&�. -    tજુરાતમા ંસર�રાશ ઉ�ણતામાન જોઈએ તો,1951-2010ના હવામાન ખાતાના Ñકડા 

Fમાણે વાિષpક સર�રાશ સૌથી Ëચા અને સર�રાશ સૌથી નીચા ઉ�ણતામાનમા ંન�ધપા! વધારો થયો છે. છે�લા 
ક�ટલાક દાયકાઓમા ંઅyકુ ઋCઓુમા ંગરમી વધી હોવા�ુ ંજણા3ુ ંછે. હવામાન પDરવત ન સશંોધન ક�Y�, IITM-
oણૂે §ારા કરાયેલો અ�યાસ દશા વે છે ક� ૧૯૫૧ અને ૨૦૧૫ વVચે tજુરાતમા ં ખાસ કર(ને ચોમાસા oવૂ� 
(માચ થી મે) અને ચોમાસા પછ(ના (ઓ
ટોબર-નવે�બર)ના સમયગાળામા ં ઉ�ણતામાનમા ંભાર� વધારો જોવા 
મ�યો હતો. 

��� ��U ��ш� ��7? -  વૈ�ાિનકો ઔ`ો�ગક �ાિંતની શlઆતમા ં 1880-1920 દરિમયાન લેવાયેલી 

ઉ�ણતામાનની આધારUતૂ સર�રાશને િવ&ાસપા! ગણીને એની સાથે વત માનની સર�રાશ ઉ�ણતામાનની Cલુના 
કર� છે. Úૂંકા ગાળા માટ� થતા ફ�રફાર અને ^ુદરતી વધઘટને અવગણીએ તોપણ ઔ`ો�ગક �ા8Yત પહ�લા ં હતી 
તેના કરતા ંઆ# oxૃવી 1.1૦સે. વધાર� ગરમ છે. (આ^ૃિત-1). Gુિનયામા ંઅ=યાર� દર દાયક� 0.24 ૦સે.ના દર� 
ગરમી વધતી Mય છે. ક�ટલાકં Zે!ો અને zવ6gૃ�ટ, #મ ક� આક Dટક, ઉ_ર આD�કા અને દ�Zણ 3રુોપ, :બૂ 
ઝડપથી ગરમ થાય છે. આ વધારો કદાચ મોટો ન લાગ,ે પરંC ુ આપણી iહમાળા અને ઘણા zવો પર 
ઉ�ણતામાનમા ંથતા ફ�રફારોની અસર તરત દ�ખાય છે. 

0p sк ������к ��u� (��s� કાબ ન વાતાવરણમા ં ભળવાની સાથે જ તરત ગરમી વધવા નથી 

લાગતી. ગરમી મહાસાગરોમા ંMય, અને એને કારણે આખી જળસપાટ( ગરમ થઈ Mય, તે બaે વVચે ઘણા ં
વષf�ુ ંqતર રહ� છે. તેથી, છે�લા ક�ટલાક દાયકાઓમા ંઆપણ ેકરોડો મેD�ક ટન iીનહાઉસ વા3ઓુ ઉ=સ¼°ત 
કયા  તેની અyકુ ગરમી મહાસાગરોમા ંગઈ પણ તેની oરૂ( અસર હz વતા ઈ નથી. IPCC એ 2018મા ંએના એક 
સીમા�ચ�lપ Dરપોટ મા ંક\ુ ંછે ક� ઉ�ણતામાન હz પણ વ<યા િવના નહ� રહ�.; જોક� આ વધારો “0.5૦સે. કરતા ં
ઓછો હોય એવી સભંાવના છે”, પણ એટલોય વધારો અ=યારની 1.10 ડ(iી સે.ની �Éૃ<ધની ઉપર હશે અને કદાચ 
આ Ñકડો વધાર� Ëચો પણ Mય. 

આ o8ુ9તકામા ં5લોબલ વોિમÕગના વૈ�ાિનક કારણો, ભારતના િવિવધ ભાગોમા ંતેના y>ુય Fભાવો,મૌસમ 
પDરવત ન qગે�ુ ં રાજકારણ અને ભિવ�ય માટ�ના ક�ટલાક 6ચૂનો આવર( લવેામા ં આPયા છે. આ o8ુ9તકા 
y>ુય=વે કોલેજ-3િુનવિસpટ(ના િવ`ાથ¢ઓ, Fોફ�સસ -િશZકો, Mtતૃ 3વુાનો, સામા¼જક કાય કરો અને અYય રસ 
ધરાવતા સામાYય નાગDરકોને <યાનમા ંરાખીને લખાઈ છે. આ ઉપયોગી o8ુ9તકાની માDહતી રસ ધરાવતા PયDકત 
અને સ9ંથાઓને િવના સકંોચે મોકલી શકો છો. ભારત અને 5લોબલ વોિમÕગ o8ુ9તકાની ઈ-કોપી જોવા માટ� 

É
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