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આ# ભારત અને િવ& કોરોના મહામાર(થી ચ,િતત છે .
ચ,તા વાજબી પણ ખર(. િવકિસત દશો #વા ક,
ક અમેDરકા,
3ુરોપ અને 3ુ.ક. માં 4યાં આરો5ય 6ુિવધાની 89થિત : ૂબજ
સ<ધર છે =યાં 4યાર અસં>ય લોકો કોરોના મહામાર(થી મોતને
ભેટ તે ચો@સ ગંભીર અને ચ,તાનો િવષય તે દશો માટ હોઈ
શક. પરં C ુ ભારતની પDર89થિત જરા Eુદ( છે . તા#તરમાં હવા
FGૂ ષણની વૈિ&ક 89થિત રEૂ કરતો અહવાલ “9ટટ ઓફ ધી
5લોબલ એર 2020” રEૂ થયો. એ અહવાલ Fમાણે ભારતનો
સમાવેશ સૌથી વLુ FGૂ િષત હવા ધરાવતા દશોમાં થાય છે .
આ Dરપોટ Fમાણે 2019ના
ના એકજ વષમાં ભારતમાં હવા
FGૂ ષણથી 16.67 લાખ મોત થયા હતા.
હતા તેમાંય 1.16 લાખ તો
નવMત િશNુના મોત થયા છે .
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સમ9યા છે . સરકારના િવકાસના દાવાઓ વVચે દશમાં U ૂખમરો સતત વધી રWો છે અને 5લોબલ હંગર ઇYડZમાં
ભારત ુ ં 9થાન ની[ુ ં જઈ ર\ું છે . ભારતની 14.5% વ9તી ^ુપોષણથી પીડાય છે . થોડા વખત પહલા 3ુ.એન. નાં
અહવાલમાં દાવો કરવામાં આPયો હતો ક, ભારતની ^ુલ વ9તીમાંથી આશર 14% વ9તી U ૂખમરો ભોગવી રહ( છે .
કલાયમેટ ચેYજ અને ^ુદરતી આફતોને લીધે U ૂખમરા ુ ં Fમાણ વ<3ુ ં છે . અલબ_, દશમાં ખા`ાa ુ ં
ઉ=પાદન પણ મબલખ થાય છે . પરં C,ુ તેના િવતરણની Pયવ9થા સાવ કંગાળ છે . ઉ=પાદન થયેલ અનાજનો એક
મોટો Dહ9સો લોકો 6ુધી પહોચવાને બદલે સરકાર( ગોદામો (eડ કોપfરશન ઓફ ઇgYડયા) માં સડ( Mય છે . 3ુ.
એન. ના Dરપોટ Fમાણે દશ ુ ં લગભગ 20% અનાજ સંiહ Zમતાને અભાવે બરબાદ થઇ Mય છે .
તા#તરમાં કોરોના મહામાર(ને લીધે વડાFધાનjીએ નવે બર મDહના 6ુધી ગર(બોને Fિતમાસ 5 Dકલો
અનાજ આપવાની Pયવ9થા ગોઠવી તેમ છતાંય જlDરયાતમંદ લોકો 6ુધી આ અનાજ પહોચી શmુ ં નથી. કોરોના
મહામાર( કરતા પણ વધાર મોત ભારતમાં હવા FGૂ ષણ, પાણી FGૂ ષણ અને U ૂખમરાને લીધે થઇ રWા છે .
#ટલી ચ,તા ભારત સરકાર કોરોના મહામાર(માં કર( તેટલી ચ,તા જો FGૂ ષણ રોકવા માટ અને U ૂખમરો રોકવા
માટ કર( હોત તો દશમાં મોટ( Mનહાિન અને ^ુપોષણ અટક( શકત.
કોરોના મહામાર(ને રોકવા માટ સરકાર લગભગ બે મDહના #ટલો સમય લોકડાઉન Mહર ક3ુn અને ન
o ૂર( શકાય તેવી આિથpક ખોટ પડ( છે . લોકડાઉનના લીધે કોરોના મહામાર(થી નDહ પણ # અPયવ9થા સMઈ
તેને લીધે અસં>ય મEૂરો મોતને ભેટયા. તે ઉપરાંત, અસં>ય લોકોને નોકર(ઓ અને ધંધા ુ ં

કુ સાન થ3ુ.ં #થી

આ=મહ=યાના બનાવો પણ વ<યા. સવાલ એ થાય ક, મોત એ મોત છે એ કોરોનાથી થાય ક FGૂ ષણથી થાય,
U ૂખમરાથી થાય ક પછ( Pયવ9થાપનની qધાLધ
ં ૂ ીને લીધે આ=મહ=યાઓ થાય. તેમ છતાંય #ટrું મહ=વ
કોરોનાને આપવામાં આP3ુ ં તેટrું મહ=વ FGૂ ષણ ક U ૂખમરાને આપવામાં આP3ુ ં નથી તે કમનસીબી છે . િવકિસત
દશોમાં તો U ૂખમરા ક FGૂ ષણથી થતા મોત નગsય છે . પરં C ુ ભારતમાં FGૂ ષણ અને U ૂખમરાને લીધે # મોત
થાય છે તે કોરોનાના મોત કરતા tુણાંકમાં વધાર છે .
ભારત સરકાર સ9ટનેબલ ડવલપમેYટ ગોલ (SDG) એiીમેYટમાં પણ સહ( કર( છે અને કલાયમેટ
ુ ધ
ચેYજને અ સ
ં ાને પેર(સ એiીમેYટમાં પણ સહ( કર( છે . સ9ટનેબલ ડવલપમેYટ ગોલ (SDG)નો ગોલ નંબર-1
N ૂYય ગર(બી, ગોલ નંબર-2 N ૂYય U ૂખમરો, ગોલ નંબર-3 ઉ_મ 9વા9xય અને :ુશાલી, ગોલ નંબર-13 જલવા3ુ
પDરવતન અને કાયવાહ( yુ>ય છે . એટલે જો ભારત સરકાર FGૂ ષણ િનયં!ણ અને U ૂખમરા પર <યાન આપે તો
લા>ખો લોકોના zવ અને આરો5ય સાચવી શક(Nુ.ં કોરોનાની રસી તો હEુ શોધવાની બાક( છે . પરં C,ુ FGૂ ષણ
િનયં!ણ કરવાની અને U ૂખમરાની રસી અને દવાઓ તો ભારત સરકારના હાથમાં જ છે . સરકાર આ બંને yુ{ે
અiતાના ધોરણે ઈVછાશ8 ત જગાવવી પડશે.
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િવ&ભરના લોકોને વ9Cુઓ અને સેવાઓ સમાન ધોરણે ઉપલ|ધ નથી. ઘણા લોકો વ9Cુઓનો વLુ
પડતો વપરાશ કર છે ,
4યાર ઘણા લોકોને zવનજlર( વ9Cુઓ અને સેવાઓ પણ મળતા નથી. હવા, પાણી, અ8~મU ૂત •ધણ
#વા ^ુદરતી સંસાધનોનો વLુ અને આડધડ વપરાશ તેમજ FGૂ િષત જમીન અને કચરાના વધતા Fમાણને
બદલવાની જlર છે #થી લોકોને 9વા9xયFદ વાતાવરણ અને સાર( tુણવ_ા ુ ં zવન મળ( શક. શેર€ગની ટવ
વLુ ટકાઉ વપરાશની સં9^ૃિતને Fો=સાહન આપે છે ,તે લોકોને જlર( વ9Cુઓ અને સેવાઓ સાર( ર(તે મળ( રહ
તે શકય બનાવે છે . તે સંસાધનોની કાયZમતામાં વધારો કર( શક છે તેમજ કચરો અને FGૂ ષણ ઘટાડ છે .
દર ઓ ટોબર માસમાં, સDહયારા હCુ માટ િવ&ભરના સંગઠનો “iીન એ શન વીક”

ુ ં આયોજન કર છે .

આની શlઆત વષ 1990 માં 9વીDડશ સોસાયટ( ફોર નેચર કYઝવ…શન (SSNC) એ કર( હતી. સ3ુકં ત રા†‡સંઘે
વષ

2015

માં

અસમાનતા,
ગર(બી, આબોહવા
પDરવતન

અને

પયાવરણીય
િવનાશ
વૈિ&ક

#વા
પડકારોને

સંબોધતા

ટકાઉ

િવકાસ qગેના 17
લˆયાંકો ધરાવતો
ટકાઉ

િવકાસ

માટનો

એજYડા

2030 અપનાPયો છે . આ SDG ના લˆયાંક-12 માં વૈિ&ક 9તર સંસાધનોની 6ુધારલ કાયZમતા, કચરાના
Fમાણમાં ઘટાડો અને ટકાઉ zવનશૈલી qગેની િવશેષ Mtૃિત પર ભાર y ૂકાયો છે .
પયાવરણિમ! અને iાહક િશZણ સંશોધન કY‰ના એYવીસ Dરસોસ સેYટરના સ3ુકં ત ઉપ મે 30
સ ટ બરના રોજ સવાર 11 વા5યે ટકાઉ વપરાશના લˆય તરફ આગળ વધવા સાyુદાિયક આપ-લે (શેર€ગ) ના
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મહ=વ qગે એક વે બનાર ુ ં આયોજન કરવામાં આP3ુ ં હCુ.ં ઉ=પાદનો, ઊM અને અYય સેવાઓના
જવાબદાર(o ૂવકના ઉપયોગથી પયાવરણ પરની અસરોને ઓછ( કરવા માટ જન Mtૃિત આવે તે હCુ સાથે આ
કાય મ ુ ં આયોજન કરા3ુ.ં
આ વેબીનારમાં 6ુjી અિન,Dદતા મહતા(કો-ઓDડ‹નેટર,CERC ENVIS & CGM CERC)એ સં9થાની FŒ ૃિતઓની
ુ ધ
lપરખા સાથે કાય મની શlઆત કર(, િવષય સાથે ુ ં અ સ
ં ાન સાધતા તેમણે ENVIS સેYટર િવષે
સહભાગીઓને િવશેષ માDહતી આપી.
િવ‘ાન Fસારના o ૂવ Dડર ટર અને એનટ(પીસી 9^ૂલ ઓફ બઝનેસના Fોફસર ડૉ.ગોપી રામચં‰ને ટકાઉ
વપરાશ પર વાત કર( હતી. તેમણે િવ‘ાન િવષયક સંવાદ ુ ં માળખા, નાગDરક િવ‘ાનીની ગિતશીલતા અને
વૈ‘ાિનક ટકનીકની અસરોના માપદં ડોને વણવતા ટકાઉ વપરાશ F=યે સyુદાયના Fિતભાવો પર ભાર y ૂ“ો.
ૃ થાય તે માટ સં9થાઓની U ૂિમકા : ૂબ મહ=વo ૂણ છે તેમ
તેમણે iાહકો પોતાના અિધકારો મેળવવા માટ Mtત
જણાવીને આ yુ{ે કાયવાહ(નો અવકાશ : ૂબ મોટો છે તેમ ઉમે3.n ુ
પયાવરણિમ!ના િનયામક jી મહશ પંડયાએ મહા=મા ગાંધી અને સરદાર પટલના આદશf અને
ુ રતા સરળ zવન zવવા અપીલ કર( હતી. તેમણે ક\ું હCુ ં ક ચીજવ9Cુઓની માંગમાં વધારા
િસ<ધાંતોને અ સ
સાથે ^ુદરતી સંસાધનોનો િવનાશ થશે #ની િવપર(ત અસર પરોZ ર(તે iામીણ લોકોને થશે. તેમણે એ પણ
સમMP3ુ ં ક ઇલે ‡ોિનક વ9Cુઓનો ફરઉપયોગ અને સમારકામ થક( તેમની સંo ૂણ Zમતાનો ઉપયોગ કર(
શકાય.પયાવરણ પરના Fભાવને <યાનમાં રાખીને કોઈપણ ઉ=પાદનના zવનચ ને MણŒુ ં કટrું મહ=વ ુ ં છે એ
વણવતા તેમણે ક\ું ક ટકાઉ િવકાસ અને ^ુદરતી સંસાધનોનો Y3 ૂનતમ ઉપયોગ કરવાના િસ<ધાંતોને
zવનમાગ બનાવવાથી Pય8 તગત,સyુદાય અને ^ુદરતને ફાયદો કરાવી શકાય.
એYવીસના Fોiામ ઓDફસર 6ુjી DદPયા ના ”ુથીર(એ jી ઉદય મેવાણી વતી સીઈઆરસીએ શેDર,ગ
ક 3ુિનDટ પર છે •લાં વષfમાં કરલી FŒ ૃિ_ઓની િવગત રEૂ કર( હતી. તેમણે જણાP3ુ ં હCુ ં ક છે •લા !ણ વષથી
‘શેર€ગ કો 3ુિનટ(’થીમ થક( સાy ૂDહક વહ–ચણી અને સહયોગની સં9^ૃિતને Fો=સાહન આપવા માટ તેમજ દરક
માટ વ9Cુઓ અને સેવાઓ ઉપલ|ધ થાય તે માટ ટકાઉ Pયવ9થા ઉભી કરવાનો Fયાસ થઇ રWો છે . વષ 2020
માં કોિવડની મહામાર(માં 9થળાંતDરત મEૂરો, સૌથી વLુ જlDરયાતમંદ હતા, તેઓ zવન ટકાવી રાખવા જlર(
વ9Cુઓ મેળવી શકતા ના હતા. CERC એ તેમને મદદ કરવા માટ 9થાિનક રહવાસીઓ (દાતાઓ) અને
9થળાંતDરત મEૂરો વVચે એક શેDર,ગ

લેટફોમ બનાP3ુ ં છે , #નાથી લોકોએ આપેલી ઉપયોગી વ9Cુઓ મEૂરો

6ુધી પહ—ચી શક. તેમણે પોતાની F9Cુિત બાદ વે બનાર ુ ં સમાપન ક3ુn અને તમામ માનનીય વ તાઓ અને
ઉ=સાહ( સ˜ભાગીઓનો આભાર માYયો.
આ કાય મ ુ ં રકોડ™ગ આ લ€ક પર ઉપલ|ધ છે . http://cercenvis.nic.in/video/SHARING%20COMMUNITY-3009-20/sharing%20community.mp4
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લાિટક કચરાના યવથાપનની જવાબદારી ઉપાદનકતા યારે લેશ?
ે

iીન કટા લ9ટ, પયાવરણિમ! અને એડવેYચર LDCE ના સœયોએ “•ેક ž( žોમ

લાg9ટક” ની પહલ

“•ાYડ ઓDડટ 2020” માં સD યપણે ભાગીદાર( ન—ધાવી હતી. સ ટ બર માસના છે •લા અઠવાDડયામાં પોતાના
ઘરના

ુ ાર િવ~લેષણ કરવામાં આP3ુ.ં દરક સœયે કોરોના
લાg9ટકના કચરાને એકિ!ત કર( તે ુ ં •ાYડ અ સ

કાળની માગદિશpકાઓ ુ ં પાલન કર(ને

લાg9ટકના કચરાને એકિ!ત અને િવ~લેિષત કયf. દરક ઉ=પાદનકતા
પોતાના

કચરામાં

ફરવાતા

પેકજ€ગને

કોઈ

ર(તે

લેવાની

પા ં
Pયવ9થા

ગોઠવે અને આ દરક
લા9ટ(કને
ર(સાયકલ કરાય તે
જlર(

છે .

કચરાના

લાg9ટક
િનયમોમાં

જોગવાઈ હોવા છતાં
અસરકારક Pયવ9થા
હEુ ઉભી થઇ શક( નથી. ભારતમાં િસ,ગલ 3ુઝડ
લાg9ટક પર Fિતબંધ y ૂકાયો છે અને અનેક
િનયમો પણ ઘડાયા છે . કોપfર¡સ પોતાની
જવાબદાર( િનભાવે એ જlર( બની Mય છે .
આપના

ઘર-ઓDફસમાંથી

નીકળતા

કચરાને

વગ¢^ૃત કર(ને ર(સાયકલ€ગ માટ 6ુિવધાજનક
બનાવીએ એ Pય8 તગત જવાબદાર( આપણા
સૌની છે .
Gુિનયાભરમાંથી અનેક સં9થાઓ અને
ૃ નાગDરકો આ પહલ સાથે જોડાયા છે ,
Mtત
પયાવરણ િમ! તરફથી આ £ંબેશના સંકલનની
આગેવાની iીન કટા લ9ટ ઉદય દસાઈએ લીધી
હતી.
સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦
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ગુજરાત માિહતી આયોગનો મહવપૂણ ચૂકાદો
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માDહતી અિધકાર અિધિનયમને અમલી બને આ ઓ ટોબર માસમાં 15 વષ o ૂણ થયા. નાગDરકોને
માDહતી આપવાના ઉ{ે શથી આ કાયદો ઘડાયો હતો એ yુ{ામાં આ# પણ નાગDરકોને લડત આપવી પડ(
રહ( છે . પયાવરણિમ! આ કાયદો અમલી બYયો =યારથી જ તેને પયાવરણીય Yયાયના િવષયોમાં માDહતી
મેળવવા માટ ઉપયોગમાં લઇ ર\ું છે . tુજરાત રા4યના માDહતી અિધકાર િનયમોમાં રહલી ¤ુટ(ઓ qગે
વડ( અદાલતમાં પણ જŒુ ં પડ¥ુ ં હC.ું પયાવરણ િમ! એ Eુ દા-Eુ દા િવભાગો, બોડ-કોપfરશન, વગેરમાં
RTI ' અરzઓ કરલ તેમાં ૩૩ ¤ુટ(ઓ <યાન પર આવી. સરકાર સાથે વારં વાર ¤ુટ(ઓ ુ ં <યાન દોરવામાં
આવેr.ું છે •લે પયાવરણ િમ! §ારા (SCA NO 7686 of 2008) રા4યની વડ( અદાલતનો [ુકાદો મેળવીને
RTI ના િનયમો બદલાયા.

નાગDરકોને માDહતી સહલાઈથી આપવાને બદલે કોકªુ tચ
ં ૂ વીને માDહતી ના

ુ વથી આ વાત
આપવાનો અ ભગમ હEુ Mહર માDહતી અિધકાર(ઓમાં જોવા મળ( રWો છે . એક અ ભ
સમzએ.
પયાવરણિમ!ના િનયામક મહશ પંડ«ાએ 27 ફ-ુઆર( 2019 ના રોજ નy ૂના-ક ની અરzથી
F®ોના lપમાં “‡(ટ કરાયેલ એ¯•3ુઅYટને પાઈપલાઈન §ારા અરબી સyુ‰માં ડ(9ચા° કરવાના F9તાિવત
Fો# ટ” qગેની માDહતીની માંગણી tુજરાત FGૂ ષણ િનયં!ણ બોડના Mહર માDહતી અિધકાર( પાસેથી કર(
હતી. અરzમાં નીચેના F®ો o ૂછાયા 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±યજનક ર(તે તાર(ખ ૧૫ એિFલ, ૨૦૧૯ના રોજ મળે લ જવાબમાં આ દરક F®ોના

જવાબમાં એક લીટ(નો જવાબ આપવામાં આPયો – The information asked by applicant is in the
સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦
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“question form”, which doesn’t fall in the definition of “information”. Thus consider the information
as Nil. Mહર માDહતી અિધકાર(એ 15 એિFલ 2019 ના પ!થી અરzકતાને આ માDહતી/િનણય આપેલ
ક # માDહતી માંગવામાં આવેલ છે તે F®ોના lપમાં રEૂ કરાયેલ છે # “માDહતી” ની Pયા>યામાં આવતી
ના હોઈ કોઈ માDહતી o ૂર( પાડવાની થતી નથી.
આનાથી નારાજ થઇ માDહતી અિધકાર અિધિનયમની કલમ-19(1) હઠળ 15 મે 2019ના રોજ
Fથમ અપીલ કરાઈ અને Fથમ અપીલ સ_ાિધકાર(એ 18/6/2019 ના રોજ સાત Dદવસમાં માDહતી
o ૂર( પાડવા ºુકમ કયf હતો. આ ºુકમ છતાં o ૂરતી માDહતી ના મળતા રા4ય માDહતી આયોગમાં
ુ ધ
14/7/2019 ના રોજ બીz અપીલ કર(,આ અપીલ (અપીલ નં -અ- 4220-2019) અ સ
ં ાને 21
ઓ ટોબર 2020 ના રોજ ઓનલાઈન 6ુનાવણી આયો¼જત થઇ, #માં [ ૂકાદો આપતા રાજય માDહતી
કિમ®ર jી ક. એમ. અ<વ3ુએ મહ=વo ૂણ [ ૂકાદો આ યો.
નy ૂના-ક ની અરz સંદભ… માDહતી અરzકતાને મળ( નથી એની ન—ધ લેતા માDહતી
કિમ®રjીએ

બો બે

હાઈકોટના

કસને

Dr. Celsa Pinto Vs. Goa State Information

ટાં તા

(ર(ટ

પીટ(શન

Commissioner & Anr) ક\ું ક,

નંબર

419/2007,

“શા માટ અને “ાં

કારણોસર કોઈ િનણય આપવામાં આવેલ છે તે બાબત માDહતી તર(ક માંગી શકાય નDહ, કોઈપણ
કાયવાહ( “ા કારણોસર કરલ છે તે જણાવવા Mહર માDહતી અિધકાર( બંધાયેલા નથી પરં C ુ આ
િસવાયની બાબતોમાં કોઈ િવગતો F® 9વlપે માંગવામાં આવે તો તે qગેની માDહતી આપવાનો ઇનકાર
કરવો યો5ય નથી.

ભારત સરકાર પણ આ qગે સમાન Fકારની 6 ૂચનાઓ બહાર પડ( છે . આ qગે

ભિવ†યમાં કાળz રાખવા tુજરાત FGૂ ષણ િનયં!ણ બોડ, ગાંધીનગરના Mહર માDહતી અિધકાર(ને
6 ૂચના આપવામાં આવી.
વLુમાં, માંગેલી માDહતી સંદભ… રા4ય સરકારના yુ>ય “ા િવભાગો આ Fો# ટ સાથે
સંકળાયેલા છે તેની િવગતો અને તે અYવયે એYવાયરમેYટ ઈ પે ટ એસેસમેYટનો ર(પોટ તૈયાર કરવામાં
આવેલ છે ક કમ અને આ માટની મંEુર( મેળવવાની થશે ક કમ તેની િવગતો Dદવસ-15માં રz9ટર
પો9ટથી િવનાy ૂ•યે આપવાનો આદશ કરાયો હતો.
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િબનાર સીરી
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પયાવરણિમ! ના 3ુવા કાય મ iીન કટા લ9ટ §ારા મે-2020 થી િવિવધ પયાવરણીય િવષયો qગે
િન†ણાતો સાથે “સંવાદ” નામે વે બનાર સીર(ઝ શ½ુ કરાઈ છે . iીન કટા લ9ટ-પયાવરણ િમ!, રાહ ફાઉYડશન,
અને આzવન િશZણ િવભાગ-tુજરાત િવ`ાપીઠના સં3 ુ ત ઉપ મે દર મDહને બે વાર આયો¼જત કરાય છે .
પહલા અને !ીM શિનવાર સવાર 11 વા5યે પયાવરણીય િવષયો qગે િન†ણાતો સાથે સંવાદ સધાય છે અને
ૃ નાગDરકો, િવ`ાથ¢ઓ, િશZકો તેમાં સહભાગી બને છે . સ ટ બર અને ઓ ટોબરના સ! ુ ં
મોટા Fમાણમાં Mtત
રકોડ™ગ iીન કટા લ9ટની 3ુ-ટ¾ ૂબ ચેનલ (iીન કટાલી9ટ-પયાવરણ િમ!)) પર ઉપલ|ધ છે .
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તાર(ખ ૧૩ સ ટ બરના રોજ આ jેણીમાં ઈ-કને ટ નોલેજ ફાઉYડશનના િનયામક ડૉ. Fસાદ મોદક
સહભાગીઓને પયાવરણીય િશZણના મહ=વ qગે ARE WE FUTURE READY ON ENVIRONMENT
ુ ાર િવિવધ અœયાસ મોમાં
EDUCATION? િવષય પર રસFદ માDહતી આપી હતી.અદાલતના િનદÇ શા સ
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પયાવરણીય િવ‘ાનના િવષયને સમાવવામાં આPયો છે પણ િન†ણાત િશZકોનો અભાવ, અo ૂરતી તૈયાર(,
અœયાસ મની ઔપચાDરકતા o ૂર( કરવાની ઉતાવળ #વા િવિવધ કારણોને લીધે િવ`ાથ¢ઓમાં પયાવરણ િવષયે
o ૂરતો ઉ=સાહ ઉભો થયો નથી.
Fે ટ(કલ ઉદાહરણોના સમાવેશથી આ િવષયને િવ`ાથ¢ઓ માટ ઉપયોગી બનાવી શકાય તેવી o ૂર(
સંભાવના છે , 4યાં આ િવષયને zવંત ર(તે િવ`ાથ¢ઓ સાથે ચચાયો છે =યાં 3ુવાનો પયાવરણ રZા qગે Mtૃત
બYયા છે . ડૉ. Fસાદ મોદક પોતાની F9Cુિતમાં સહભાગીઓને સંવાદમાં સાંકળવા આLુિનક ટકનીકનો ઉપયોગ
કર(ને, સવાલો અને મંતPય o ૂછયા હતા, સ!ને qતે િવશદ પરામશ પણ થયો હતો.iીન કટા લ9ટ લÉ|ધ
કાગદ(એ આ સ!માં ચચા ુ ં સંચાલન ક3ુn હCુ.ં

w

.

х B 0* x

) J ш'х's : y'

z
^ુદરત આપણને કટrુય
ં શીખવે
છે , માનવ સyુદાય નદ( Dકનાર વસવાટ
કરતો થયો, 89થર થયો, નદ(ની 89થરતા
અને

વહણ

આપણને

89થર

qદ

ગિતશીલ zવનની Fેરણા આપે છે . આ
એક

ઉદાહરણ

થ3ુ ં

^ુદરત

પાસેથી

માનવને મળે લી શીખ .ુ ં સંવાદ jેણીના
વીસમા મણકામાં Mણીતા પયાવરણીય
સંવાદકાર

jી

મLુ

મેનન

^ુદરતના

ખોળે

રહ(

zવનનો

બોધ

સંભાળવાની

તક

શીખવાની
સહભાગીઓને

વાત

Fા ત

થઇ.

પાસેથી

પવતની

Êચાઈ, નદ(ની Ëડાઈ, ખીણની ગહરાઈ,
Dહમશીલાઓની ઉaિત, સyુ‰નો Ì ૂઘવાટ .... આપણને ^ુદરતનો દરક ઘટક એક સંદશો આપે છે , બોધ આપે છે .
િવ& પયટન Dદવસે ^ુદરતની નzક જઈને zવનનો બોધ શીખવાની વાત સહભાગીઓએ ઉ=સાહભેર અપનાવી.
iીન કટા લ9ટ િવGુષી શાહ આ સ! ુ ં સંચાલન ક3ુ.n

સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦
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RIVER
The flowing River motiva te d us,
not to be sta ga na t …
First we thought,
whe re is it going?
W e followed it,
thr ough t h e down stre a m
a nd reached to
th e endless end…

к!

${( '

f2 . к*

2! !

(r *

ુ વી
કલાયમેટ ચેઈYજની અસરોlપે ઉÍવી રહલી િવષમ હવામાનની ઘટનાઓ આપણે નzકથી અ ભ
રWા છ(એ, વLુ વરસાદ, તીÎ ગરમી કોઈ નવાઈની વાત રહ( નથી. આ 89થિતમાં સૌથી વLુ સહન મ<યમ અને
ગર(બ વગને કરŒુ ં પડ છે . અસમાનતા અને અYયાયની આ 89થિત વVચે ઝડપી એ શન જlર( બYયા છે .
કલાયમેટ ચેઈYજની સમ9યા કોિવડની મહામાર(માં કોરાણે y ૂક( શકાય તેમ નથી. ^ુદરત પર ુ ં આવલંબન કટrું
વધાર છે એ Fતીિત આપણને સૌને થઇ [ુક( છે .
આ સીર(ઝમાં 17 ઓ ટોબરના રોજ
કલાયમેટ

ચેYજના

વૈ‘ાિનક

તxયો,

તેની

સામા¼જક-રાજક(ય અસરો અને નીિતિવષયક
જોગવાઈના પDરપેˆયમાં સંવાદ થયો, ટ(ચસ
અગેY9ટ ધી કલાયમેટ

ાઈસીસના 9થાપક

સœય jી નાગરાજ આડવેએ “THE IMPACTS
AND

URGENCY

OF

THE

CLIMATE

CRISIS” િવષય પર વ તPય આ 3ુ ં અને
ઇgYડયન

કો 3ુિનટ(

કYવીનર

jી

દ(પક

એ ટ(વી9ટ
ધોળDકયાએ

નેટવકના
ચચા ુ ં

સંચાલન ક3ુ.n

સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦
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કલાયમેટ ચેYજની સમ9યા qગે Ñતરરા†‡(ય 9તર થઇ રહલા Fયાસો o ૂરતા નથી, પેDરસ સંિધમાં
જોડાઈને ભારતે પોતાના તરફથી !ણ બાબતો કરવા પર ભાર y ૂ“ો છે – ઉ=સ°ન 9તરમાં ઘડાડો, oુન:Fા ય
ઉM ુ ં વLુ ઉ=પાદન અને જગલિવ9તારોમાં
ં
વધારો કરવો #થી કાબન વLુ શોષાઈ શક. સરકારના !ણ વતમાન
પગલાઓ જોઈએ # આ Fિતબ<ધતાથી અલગ પડ છે – નŒુ ં Óા¯ટ EIA Mહરનામાંની જોગવાઈઓ, વLુ કોલસા
|લોકને ખનન માટ :ુ•લા y ૂકવા અને મEૂર કાયદાઓમાં થયેલ પDરવતન.
આ 89થિતમાં “કલાયમેટ જ9ટ(સ” yુ{ે નવી પેઢ( તરફથી થઇ રહલા િવરોધના 6 ૂર Gુિનયાભરમાં સંભળાઈ
રWા છે . કોરોનાકાળમાં નવી ર(તભાત અપનાવીને Gુિનયાભરની સરકારો સમZ ઉઠ( રહલા આ અવાજને
અવગણવા શકય નથી. રાજક(ય ઇVછાશ8 તના અભાવને કારણે, ખાસ કર(ને વLુ ઉ=સ°ન કરતા દશોના અL ૂરા
Fયાસોને કારણે ગર(બ દશો કલાયમેટ ચેઈYજની વLુ િવપર(ત અસરો ભોગવી રWા છે . આપણા દશમાં પણ
89થિત Eુદ( નથી, િવષમ હવામાનની ઘટનાઓ બને =યાર, વLુ વરસાદ પડ =યાર ગર(બ વગને સૌથી વLુ
ખરાબ અસરો ભોગવવી પડ છે . આ અYયાયી પDર89થિતને 6ુધારવા કલાયમેટ

ાઈસીસ પર <યાન આપીને

તાક(દ પગલા લેવાની જlરત છે .

5લેિશયર ુ ં 9મારક બનાવŒુ ં પડ
એવા Dદવસો Gુિનયા જોઈ રહ( છે , પીગળતો
બરફ

Gુિનયાને

બદલી

રWો

છે ,

“ગર(બ

વગને

5લોબલ

વોિમÕગને

કારણે વLુ સહન કરŒુ ં પડ છે , સરકારની

સાથે

નીિતઓ તેની પોતાની Fિતબ<ધતા સામે

સામા¼જક આિથpક અસરો લાવી રWો છે .” –
“
દ(પક ધોળDકયા, ICAN કYવીનર

શંકાની સોય ચ€ધે છે . આ 89થિતમાં સૌથી વLુ
સહન કરવાનો વારો વં ચત સyુદાયનો આવે
છે .” – નાગરાજ આÖવે, “ભારત અને 5લોબલ
વોિમÕગ” oુ9તકના લેખક

સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦
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ગૂગ
ં ળાઇ રહી છે પૃ&વી,
વી બેફામ
ામ ઓકાતા ધુમાડાથી,
ાડાથી સંયુ ત રા)સંઘને ફરજ પડી છે , સૌને ચેતવવાની...
વવાની...

િવ&ભરમાં, આશર ૩૦૦ કરોડ માણસો ખોરાક રાંધવા માટ :ુ•લામાં [ ૂલા ક કરોસીનનો 9ટવ, અથવા
લાકડાં, છાણા, ખેતીપાકનો કચરો તથા કોલસો સળગાવે છે . આથી થતા ઘરrું હવા FGૂ ષણથી

ફલાતી

માંદગીમાં પટકાયેલા દરવષ… આશર ૪૦ લાખ લોકો ુ ં અકાળે મોત થાય છે .
આવા ઘરrું હવા FGૂ ષણથી Øદયરોગનો ºમ
ુ લો-9‡ોક, ઇ9કિમક Øદય રોગ, સીઓપીડ(- ોિનક
ઓ|9‡g ટવ પ•મોનર( રોગ અને ફફસાંના કYસર સDહતના બન-સં િમત રોગો થાય છે . િવ&ભરમાં પાંચ
વષથી ઓછ( વયના બાળકોમાં લગભગ અડધાથી વLુ y ૃ=3ુ ઘરrું હવા FGૂ ષણની Lુમાડ(ની રજોટ( &ાસ સાથે
ભળ( ફફસાંમાં ભેગી થતાં Y3ુમોિનયા થવાને કારણે થાય છે .
3ુએન-3ુનાઇટડ નેશYસે જોખમી રસાયણો ઉપરાંત હવા, પાણી અને જમીનના FGૂ ષણ તેમજ
ભેળસેળથી

થતી

બીમાર(ઓ અને y ૃ=3ુની સં>યામાં ન—ધપા! ઘટાડો કરવા ુ ં yુનાિસબ લે>3ુ ં છે . આથી,

3ુએન જનરલ એસે બલીએ તાર(ખ ૧૯મી Dડસે બર ૨૦૧૯ના રોજ ઠરાવ

માંક ૭૪/૨૧૨ પસાર કર(ને,

વતમાન વષ ૨૦૨૦થી દર વષ…,૭મી સ ટ બરના Dદવસને નીલ ગગન માટ ચો>ખી હવા Mળવવાના
Ñતરરા†‡(ય Dદન તર(ક ઉજવવા ુ ં ઠરP3ુ ં છે .
લોકોના 9વા9xય અને zવન માટ 9વVછ હવા મહ=વo ૂણ છે . પરં C,ુ હવા FGૂ ષણ માનવ 9વા9xય માટ
સૌથી મોÚુ પયાવરણીય જોખમ છે . વૈિ&ક 9તર ટાળ( શકાય તેવા થતા y ૃ=3ુ અને રોગ ુ ં હવા FGૂ ષણ yુ>ય
કારણ છે . મDહલાઓ, બાળકો અને Œ ૃÛોને હવા FGૂ ષણ અFમાણસર અસર કર છે . ઇકોિસ9ટ સ પર નકારા=મક
Fભાવ ુ ં હવા FGૂ ષણ પણ y ૂળ છે .
3ુનાઇટડ નેશYસે હવાની tુણવ_ામાં 6ુધારો કરવા, મોનીટDર,ગ ડટા એકિ!ત કરવા, તેમજ હવા
FGૂ ષણ િનવારવા અખ=યાર થયેલ jે†ઠ Fયાસો ુ ં આદાન-Fદાન કરવા માટ Ñતરરા†‡(ય સહયોગને સચોટ
કળવવાની જlDરયાત પર ભાર y ૂ“ો છે . હવાની tુણવ_ામાં 6ુધારો કરવા સરળતાથી પગલાં ભરવા તેમજ
Fો=સાDહત કરવા માટ જનMtિૃ ત ફલાવવાની તાતી જlર(યાત છે .
હવા FGૂ ષણના પડકાર સામે EુદાEુદા Fો# ¡સ, સં3 ુ ત આયોજનો, 6ુચાl Pયવ9થાઓ, અને જlર(
ઇY9ÜમેY¡સ તૈયાર કરવામાં Fગિત થઈ રહ( છે . હવાની tુણવ_ામાં 6ુધારો કરવાથી

લાયમેટ ચેYજના

ૂ પDરબળોમાં વધારો થશે, તેŒ ુ ં માનવામાં આવે છે .
અ ^ુ ળ
જોખમી રસાયણો તેમજ હવા, પાણી અને જમીનના FGૂ ષણ અને ભેળસેળથી થતા y ૃ=3ુ અને
બીમાર(ઓની સં>યામાં આગામી વષ ૨૦૩૦ 6ુધીમાં, ન—ધપા! ઘટાડો કરવાની પણ અપીલ કરવામાં આવી
છે . શહરોનો પયાવરણ પર Fિત^ૂળ Fભાવ ઘટાડવાની આવ~યકતા છે . ૨૦૩૦6ુધીમાં હવાની tુણવ_ા
ઉપરાંત 3ુિનિસપલ અને અYય કચરાના Pયવ9થાપન પર િવશેષ <યાન આપવાનો પણ ઉ•લેખ કરવામાં
આPયો છે .
હવા FGૂ ષણથી આરો5ય અને
સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦

લાયમેટ પર Fિત^ૂળ Fભાવ થયો છે . Øદયરોગનો ºમ
ુ લો, &સન
પયાવરણ િમ!
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રોગની લાંબી માંદગી અને ફફસાંના કYસરથી થતા y ૃ=3ુની લગભગ એક C ૃતીયાંશ સં>યા, ઉપરાંત હાટએટક,
અ9થમા અને &સનની લાંબી માંદગીથી થતાં y ૃ=3ુના ચોથા ભાગની સં>યા માટ હવા FGૂ ષણ જવાબદાર
ગણાય છે .
વાતાવરણમાં એસ.એલ.સી.પી.એટલે ક, શોટ લPડ

લાયમેટ એર પો•3ુY¡સ અ•પજ સમય માટ

વાતાવરણમાં ટકતા વા3ુ FGુષકો પણ હોય છે . આરો5ય પર થતી Fિત^ૂળ અસરો તેમજ o ૃxવીના
વાતાવરણમાં ગરમીનો વધારો કરતા પDરબળો સાથે પણ હવા FGૂ ષણને સાંકડ( લેવામાં આવેલ છે .
વાતાવરણમાં હવા FGૂ ષકો થોડા Dદવસો અથવા થોડા દાયકા 6ુધી ટક( રહ છે . માટ જ, આવા હવા
FGૂ ષકો ઘટાડવાથી આરો5ય અને લાયમેટ એમ બંને માટ C ૂત લાભ દાયક બની રહ છે .
વૈિ&ક 9તર હવાની tુણવ_ામાં 6ુધારો કરવા માટ હવા FGૂ ષણમાં ઘટાડો કરવો અને િનવારણ કરŒુ ં
જlર( બY3ુ ં છે . |લેક કાબન, િમથેન તેમજ જમીન-9તરના ઓઝોનને કારણે અથતં!, કાય ઉ=પાદકતા, હ•થકÝર
ખચ, પયટન, પાક અને ખા` 6ુરZા પરના Fિત^ૂળ Fભાવ પેટ માનવ સમાજ હવા FGૂ ષણની Ëચી Dક,મત
[ ૂકવી રWો છે . િનરં તર ટકાઉ િવકાસના સંદભમાં બધા દશોમાં, ખાસ કર(ને શહરો અને શહર( િવ9તારોમાં માટ
હવાની નબળ( tુણવ_ા મોટો પડકાર છે
િવ& આરો5ય સં9થાએ FિસÛ કરલ હવાની tુણવ_ા માગદિશpકા ડોm ૂમેYટમાં િવ&માં ઘણાં 9થળો
ખાતે હવા FGૂ ષણ, િનયત મયાદા કરતા વધાર હોવા ુ ં ન—ધા3ુ ં છે
ચો>ખી હવા અને િનરં તર ટકાઉ િવકાસના લˆયો ન@( કયા છે .
શહરો અને માનવ વસવાટોમાં ચો>ખી હવાની tુણાવ_ા Mળવવા qગેની િનરં તર ટકાઉ િવકાસ
નીિતઓને Fો=સાDહત કરવા માટ 3ુનાઇટડ નેશYસની ટકાઉ િવકાસ પDરષદ FિતબÛ છે .
તG્ ઉપરાંત, સ9ટનેબલ ડવલપમેYટ માટ ‘3ુએન ૨૦૩૦’ િશષક હઠળના સાDહ=યમાં સદરº ૂ બાબતે
આવર( લેવાયેલ રોડમેપ lપરખાના yુ{ાઓ નીચે દશાPયા છે .
•

વૈિ&ક 9તર હવાની tુણવ_ામાં 6ુધારો કરવા માટ હવા FGૂ ષણ ઘટાડŒુ ં અને િનવારŒુ.ં

•

આરો5ય અને પયાવરણ: હવા FGૂ ષણના આરો5ય પર Fભાવને <યાનમાં લેવો.

•

હવાની tુણવ_ા માટ માગદિશpકા.

•

વાતાવરણમાં હવા FGૂ ષણ: સંસગ અને રોગના બોજ ુ ં વૈિ&ક y ૂ•યાંકન.

•

o ૃxવીને FGૂ ષણ રDહત બનાવવા તરફ ^ૂચ

•

હવાની tુણવ_ા માટ પગલાં

હવા FGૂ ષણ ુ ં આગŒુ ં y ૂ•યાંકન કરવા માટ તેમજ આરો5ય લZી ઘરrું •ધણ અને ટÝ નોલોz વધારવા માટ #
તે દશને િવ& આરો5ય સં9થા ટ8 નકલ સહાય કર છે . િવ& આરો5ય સં9થાની હવા માગદિશpકામાં, :ુ•લી જ5યામાં
તેમજ મકાનો અને રહણાંકોની qદર એમ બaે 9થળે થી વાતાવરણમાં ભળતા, આરો5યને હાનીકારક yુ>ય હવા
FGૂ ષકોની મા!ાઓની મયાદા ન@( કરવામાં આવી છે .

ુ ે¡સ),
અિત બાર(ક રજકણો (ફાઇન પાDટ‹mલ

નાઇ‡ોજન ડાયો સાઇડ, સ•ફર ડાયો સાઇડ, કાબન મોનો સાઇડ અને ઓઝોનની ધોરણે મા!ાઓની દá િનક તેમજ
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વાિષpક આધાDરત મયાદા સામેલ કર( છે . તેમાં, ઘરની qદર, ઘરrું બળતણ સળગાવવાની, રસોઇ અને હ(Dટ,ગ
9ટવમાંથી નીકળતા વા3ુની મયાદા, તેમજ 9વVછ (હાિન રDહત) બળતણ વપરાશ, qગે હવાની tુણવ_ા કટલી
હોય, તેની િવગતો આ માગદિશpકામાં આપી છે .
હવે, 3ુનાઇટડ નેશYસ સં9થાએ ૭મી સ ટ બર Dદવસને નીલ ગગન માટ ચો>ખી હવા Mળવવાના
Ñતરરાg†‡યDદન તર(ક Mહર કર(ને o ૃxવીને tગ
ં ૂ ળાવી રહલ હવા FGૂ ષણની સમ9યાનો ઉકલ કરવા માટ,
દરક દશની સરકારને, Mહર આરો5ય નીિતના ઘડવૈયાઓને, ઊM અને ^ુદરતી સંપિ_ની બાબતોના
િવશેષ‘ોને ઘરrું હવા FGૂ ષણની ગંભીરતા સમzને આ FGૂ ષણ ઘટાડવાના jે†ઠ અ ભગમોને સમજવા અને
તેનો અમલ કરવાની જવાબદાર( સૌના ખભા પર y ૂક( છે .
િવ& આરો5ય સં9થાની માગદિશpકામાં ઘરrું બળતણ તર(ક કાચો (અનFોસે9ડ) કોલસો અને
કરોસીનનો ઉપયોગ કરવા સામે આરો5ય અને સલામતી જોખમોના ‰g†ટકોણથી ચેતવણી પણ આપેલ છે .
FGૂ ષણની Zમતા ધરાવતા ન@ર •ધણનો ઉપયોગ ઘટાડ(ને, અને ખાસ કર(ને ઓછ( આવકવાળા તેમજ
iામીણ ઘરોમાં FGૂ ષણ 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 FGૂ ષણ બાબતે
જનMtિૃ ત અ ભયાનને આગળ ધપાવવા Fિત‘ા લઇએ. સંબિં ધત સ_ાતં!ો તેમજ હવા FGૂ િષત કરનારાઓને
વારં વાર તકાદો કર(ને એર પો•3 ૂશન એ શન લાનનો શાણપણથી અમલ કરાવવા ુ ં િનિ±ત કર(એ.

નરેશ ઠાકર

લેખક ણીતા પયાવરણીય િશક અને પીસીબીના િનવૃત જનસંપક અિધકારી છે ,
સંપક - nareshkthakar@gmail.com)

(

સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦

પયાવરણ િમ!

14

બેસલ કરારમાં -િતબંધ અંગન
ે ો સુધારો અને તેની ભારત પરની અસરો

િવકાસના માગ… આગળ વધતા માનવ સyુદાયે મોટા Fમાણમાં જોખમી કચરો ઉ=પa કરવા ુ ં શ½ુ કર(
દ(Lુ ં છે એŒુ ં âસીના દાયકામાં <યાને આP3ુ,ં િવકિસત દશો પોતાનો જોખમી કચરો ગર(બ અને અિવકિસત ક
િવકાસશીલ દશોમાં મોટા Fમાણમાં ઠાલવી રWા હતા,તેની

કુ સાનકારક અસરો <યાને આવતા આ Dદશામાં

પગલા લેવા Ñતરરા†‡(ય 9તર Fયાસો ચાrુ થયા. િવકિસત દશો જોખમી કચરો ગર(બ દશોમાં સહલાઈથી
મોકલતા પણ હાિનકારક અસરો દખાવા લાગતા ગર(બ દશોએ પણ “Not In My Back Yard” એટલે ક “મારા
Ñગણામાં જોખમી કચરો નDહ” એŒુ ં વલણ લેવા માંડ3ુ.ં વષ 1987-1989 દરિમયાન આ yુ{ે ચાલેલી
વાટાઘાટોને qતે જોખમી કચરાની Fિત^ૂળ અસરથી માનવ 9વા9xય અને પયાવરણને 6ુર Zત કરવાના ઉ{ે ~ય
સાથે 22 માચ 1989 ના રોજ બેસલ,89વ=ઝરલેYડ ખાતે જોખમી કચરાની ‡ાYસ બાઉYÓ( એટલે ક એક દશની
સીમામાંથી બીM દશમાં હરફર કરવા પર િનયં!ણ અને િનકાલ qગેનો બેસલ કરાર 9વીકારાયો. જો ક, બેસલ
કરાર જોખમી કચરાની િવકિસત દશોથી િવકાસશીલ દશો 6ુધીની યા!ા અટકાવી શ“ો નથી, જોખમી કચરો
િવકાસશીલ દશોમાં અમયાDદત ર(તે ઠલવાઈ રWો છે અને િવકાસશીલ દશોમાં જોખમી કચરાના આગમનથી
સામા¼જક અને પયાવરણીય હાિન મોટા Fમાણમાં થઇ રહ( છે , માનવ આરો5ય પર પણ િવપર(ત અસરો થઇ
રહ( છે .

) !к
જોખમી કચરાની સીમાપાર હરફરને િનયંિ!ત કરતો આ કરાર સœય દશોએ હ9તાZર કરતા કા ૂની ર(તે 5 મે
1992 ના રોજ અમલમાં આPયો. જોખમી કચરાની હરફર qગેના અસં>ય Ñતરરા†‡(ય કૌભાંડો બહાર આવતા,
ુ વ થતા એક ર(તે સ3ુકં ત રા†‡સંઘના સœય દશો પર આ સંિધ માટ દબાણ ઉUુ ં થ3ુ.ં
Fિત^ૂળ અસરોનો અ ભ
બેસલ કYવેYશનનો ઉ{ે શ માનવ આરો5ય અને પયાવરણને જોખમી કચરાના િવપર(ત Fભાવથી બચાવવાનો છે .
ખાસ કર(ને િવકાસશીલ દશોની નબળાઈઓ <યાનમાં લેતા આ સંિધ જોખમી કચરાની Fિત^ૂળ અસરોથી
બચવાના એક હિથયાર તર(ક ઉપયોગી છે . “) ! к{ {ш
05 ~• 5

# s{N J N*#

d

J' к7 | ! dW | { ) {}*

{

dW

5!” નામથી ઓળખાતા આ કરારની જવાબદાર(માં નીચેની બાબતો સામેલ છે .

1. íોત પરથી જ કચરા ુ ં Fમાણ ઘટાડŒુ ં
2. # દશમાં કચરો ઉ=પa થાય છે =યાં જ એના Pયવ9થાપનની Pયવ9થા ઉભી કરવી
3. જોખમી કચરાની સીમાપાર હરફરને સીિમત કરવી
4. પયાવરણીય ર(તે યો5ય હોય તે ર(તે કચરા ુ ં Pયવ9થાપન કરŒુ ં
5. કચરાના વેપારને કડક ર(તે િનયંિ!ત કરવો,
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ુ ાર આગોતર( મંEૂર( (Fાયર ઇYફોમ કYસેYટ) લીધા પછ( જ પZકારો વVચે
આ Ñતરરા†‡(ય કરાર અ સ
જોખમી કચરા ુ ં સીમાપાર પDરવહન થઇ શક. હાલ, આ સંિધમાં 187 સœય દશો પZકાર તર(ક જોડાયેલા છે .

) !к

7

.)7J f2

€J

(બેસલ બાન એમેYડમેYટ)

બેસલ સંિધમાં થોડા yુ{ાઓ આવર( લેવા જlર( હોવા ુ ં <યાને આવતા આ સંિધની ¤ુDટઓને Gૂ ર કરવા માટ વષ
1995 માં બેસલ કરારમાં 6ુધારો કરાયો # બેસલ બાન એમેYડમેYટ તર(ક ઓળખાયો. આ કરાર બેસલ કરારના
પZકારો - ખાસ કર(ને OECD (ઓગ…નાઈઝેશન ફોર ઇકોનોિમક કો-ઓપરશન એYડ ડવલપમેYટ) સœય દશો,
3ુરોિપયન 3ુિનયન(EU), લ ટ9ટાઇન અને બેસલ Fિતબંધોના 6ુધારાને મંEૂર( આપનારા દશો પર જોખમી
કચરાની આયાત કરવા પર Fિતબંધ y ૂક છે .આ દશોમાં મોટાભાગે િવકાસશીલ અને આિથpક ર(તે સં િમત
અથતં! ધરાવતા દશો સામેલ છે .
અ!ે એ ન—ધŒુ ં અગ=ય ુ ં છે ક 3ુરોિપયન 3ુિનયનના દશો આ Fિતબંધ qગેનો 6ુધારો અમલી બનતા પહલા જ
ુ ાર બેસલ Fિતબંધ 6ુધારાની જોગવાઈઓનો અમલ કર( રહ( છે .આ 6ુધારામાં
પોતાના રા†‡(ય કાયદા અ સ
આવર( લેવાયેલ જોખમી કચરાની યાદ(માં

POP તર(ક ઓળખાતા ઓગ…િનક FGૂ ષકો ( પસ¢9ટંટ ઓગ…િનક

પો•3ુટYટ), ઇલે ‡ોિનક કચરો, વપરાશમાં ના હોય તેવા જહાજો, ïવલનશીલ Fવાહ( અને મોટાભાગની ઝેર(
ભાર ધાCુઓ શામેલ છે . તેમાં 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 Fિતબંધો qગેના
6ુધારામાં પણ કટલીક મયાદાઓ છે #ને #-તે રા†‡ પોતાના રા†‡(ય કાયદા/નીિત બનાવતી વેળા <યાનમાં લે
તે અગ=ય ુ ં છે . વLુ કટલાક Fકારના હાિનકારક કચરાને આ યાદ(માં સામેલ કરાય તે જlર( છે .
ટકનીકલી આ 6ુધારાને મંEૂર( આપનાર દશોને જ આ જોગવાઈઓ ુ ં પાલન કરŒુ ં બંધનકતા રહ પણ આ
ુ ાર બેસલ સંિધના પZકારો, #મણે આ Fિતબંધો qગેના 6ુધારાને મંEૂર( નથી આપી તે દશોને પણ
6ુધારા અ સ
બીM દશોના િનકાસને લગતા Fિતબંધોનો આદર કરતા, આ જોગવાઈઓ માનવી પડશે. ખાસ કર(ને Annex VII
માં સામેલ દશો (OECD સœય દશો, 3ુરોિપયન 3ુિનયન(EU), લ ટ9ટાઇન) આ 6ુધારાને મંEૂર( ના આપે તો
પણ non-Annex VII યાદ(માં (#માં િવકાસશીલ અને સં િમત અથતં!વાળા દશો સામેલ છે ) હોય અને 6ુધારાને
મંEૂર( આપી હોય તેવા દશોને જોખમી કચરાની િનકાસ કર( શકશે નDહ.
જોક, આ 6ુધારાની જોગવાઈ ઉપર ઉલે>ખેલા દશો વVચેના વેપાર પર કોઈ Mતનો Fિતબંધ y ૂકતી નથી.આ
Fિતબંધો કોઈ િવશેષ સંજોગો ક કરારના નામે અવગણી શકાશે નDહ. વળ(, કચરાની સીમાપાર હરફર FD યા
સાથે જોડાયેલા બેઉ પZકારો એટલેક,આયાત અને િનકાસ કરતા બંને દશોએ Fિતબંધ qગેના 6ુધારાને બહાલી
ન આપી હોય =યાં આ તો 6ુધારો લાtુ થશે નહ€. આ 6ુધારાને અમલમાં આવતા ઘણી yુ~કલીઓ આવી,
જોખમી કચરાના જનરટર એવા િવકિસત દશોના િવરોધને કારણે આ 6ુધારો અપનાવવામાં ઘણો િવલંબ
થયો.આખર 5 Dડસે બર 2019 ના રોજ તે અમલમાં આPયો, હાલમાં 99 દશોએ આ 6ુધારાને બહાલી આપી છે .
સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦
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Annex VII માં સામેલ દશો #મણે 6ુધારાને મંEૂર( આપી છે તે દશો, કોઈ

પણ કારણથી આ યાદ(માં ન હોય તેવા દશોમાં (Non Annex VII Parties) જોખમી કચરાની િનકાસ કર(
શકશે નDહ.
•

1

. к * шк ш

/0 –

બેસલ 6ુધારાને બહાલી આપનાર, સાતમી યાદ( (Annex VII) માં

સામેલ ન હોય તેવા દશો આ યાદ(માં સામેલ દશો પાસેથી જોખમી કચરો 9વીકાર( શકશે નDહ.
•

ƒ

ш

!-

Nш -

બેસલ કરારના દરક પZકાર દશને,આ 6ુધારો ના 9વીકારનાર દશને

પણ, આ િનયમોનો આદર કરવો પડશે.
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ડ(સે બર ૨૦૧૯થી કા ૂની માYયતા Fા ત થતા આ 6ુધારો

બેસલ કરારનો Dહ9સો બYયો છે #થી આ સંિધમાં નવા જોડાનાર પZકાર દશોને પણ તે લાtુ પડશે.
…72

к

0* - બેસલ 6ુધારા કરારની જોગવાઈઓનો ભંગ એ બેસલ કરારનો ભંગ લેખાશે. ભંગ કરનાર

ુ ાર ફોજદાર( કાયવાહ( કરશે. આŒુ ં
નાગDરક ક કંપની પર બનકાયદસર હરફર માટ રા†‡(ય જોગવાઈઓ અ સ
ુ ાલન પ<ધિત અ સ
ુ ાર પગલા લેવાશે અને તે દશ Ñતરરા†‡(ય
કરવામાં નDહ આવે તો કરારની અ પ
િતર9કારની કાયવાહ(નો ભોગ પણ બની શક.
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ુ ાર પZકાર
આ કરારમાં ભાગ ના લેનારા દશો પર દબાણ ઉUુ ં થશે. કારણક બેસલ 6ુધારા કરાર અ સ
દશોને બન પZકાર એવા દશો જોખમી કચરો મોકલી શકશે નDહ, બન પZકાર યાદ(માં આ દશો
સમાિવ†ટ છે - ઓ9‡ લયા,કનેડા, Mપાન, મે8 સકો, Y3ુઝીલેYડ, દ Zણ કોDરયા, અને અમેDરકા.

•

નોન-એને સ VII યાદ(માં સામેલ દશો ક #મણે હz 6ુધી 6ુધારા કરારને બહાલી આપી નથી, તેમના
માટ પોતાની Fિતબ<ધતાઓને ‰ઢ કરવા અને જોખમી કચરાની આયાતથી દશના નાગDરકોને બચાવવા
માટ =વDરત આ 6ુધારાને 9વીકારવા માટની આ તક છે .આ દશોની યાદ(માં ભારત પણ સામેલ છે .

•

આ Ñતરરા†‡(ય કાયદાના અમલથી, ધિનક ઔ`ો ગક દશોમાંથી ગર(બ દશોમાં થતી જોખમી કચરાની
િનકાસને tુનાDહત અથવા ગર(બ દશોને

કુ સાન પહ—ચાડવાના બેજવાબદાર ^ૃ=ય તર(ક માનવામાં

આવશે.

к
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'

િવકિસત દશો પોતાના દશોમાં ઉ=પa થતો ઈ-વે9ટ ક Eૂના જહાજો ભાંગવા માટ િવકાસશીલ દશોમાં
આસાનીથી મોકલતા હતા, િવકિસત અને િવકાસશીલ દશોના પયાવરણ રZા અને મEૂર કાયદાઓમાં
રહલી િવસંગતાઓનો ઉપયોગ કર(ને આ FŒ ૃિ_ થતી હતી. Fિતબંધ qગેનો આ 6ુધારો અમલમાં
આવતા પહલાથી જ 3ુરોિપયન 3ુિનયન, નોવ… અને 89વ=ઝરલેYડ #વા િવકિસત દશોએ આ 6ુધારો
અપનાવી લીધો હતો #ના પDરણામ 9વlપે આપણા #વા િવકાશશીલ દશોમાં શીપ•ેક€ગ માટ આવતા
જહાજોની સં>યામાં થોડો ઘટાડો થયો છે .
જોખમી કચરાના િનકાલ માટ ખચ વધારવો અને િનયમોના પાલન માટની ઝંઝટમાં પડવાને બદલે ôોત
પરથી જ કચરા ુ ં િનયમન કરŒુ ં અને તેના ઉકલો શોધવા એ આિથpક આવ~યકતા બની ગઈ છે .
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લા9ટ(કના કચરાને ખાસ <યાન આપવા લાયક કચરા તર(ક

બેસલ કરારમાં ઓળખાવાયેr ું છે . પZકાર દશો પોતાની રા†‡(ય અમલીકરણ યોજનામાં આ િવગતને
સામેલ કર તે માટ Fો=સાDહત કરાય છે . # ુ ં એક ઉદાહરણ છે - 3ુરોિપયન 3ુિનયનના વે9ટ િશપમેYટ
િનયમો
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રોટરડમ સંિધમાં ઉ•લેખાયેલ કિમકલની િનકાસ,

કચરાના િનકાલ ક ર(કવર(ના હCુથી બેસેલ Fિતબંધ 6ુધારાને મંEૂર( આપનાર સાતમી યાદ(માં
સમાિવ†ટ દશ તરફથી મોટભાગે થશે નDહ, તેના પર Fિતબંધ લાtુ પડશે.અપવાદlપ Dક9સામાં જયાર
આŒુ ં કિમકલ બેસલ સંિધની પહલી 6 ૂ ચમાં સામેલ ન હોય અને જોખમી tુણધમf ધરાવCુ ં ન હોય =યાર
જ આ શ“ બને.
•

# к0

к{ {ш

) ! €J

–

જયાર 9ટોકહોમ કYવેYશનમાં Pયા>યાિયત કરાયેલા

FGૂ ષકો (POP)ની ર(કવર( અને િનકાલની FD યા માટ આયાત-િનકાસ FD યા પર Fિતબંધ લાtુ
પડશે.
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માનવ આરો5ય અને પયાવરણની રZા માટ, પયાવરણીય અYયાય અટકાવવા માટ બેસલ સંિધના
તમામ પZકારોએ આ 6ુધારાને મંEૂર( આપવી જ જોઈએ.

•

જોખમી કચરાની આયાત-િનકાસ FD યા પર o ૂણ Fિતબંધ માટ આ 6ુધારાને બહાલી આપવી : ૂબ
જlર( છે . 5 Dડસે બર 2019 ના રોજ બેસલ 6ુધારો અમલી બYયા બાદ નવા આટõકલ 4એ હઠળની
જોગવાઈ લાtુ પાડવા માટ દરક સœય દશો આ 6ુધારાને મંEૂર( આપે તે જlર( છે . એના આધાર જ
રા†‡(ય 9તર જોગવાઈઓ ઘડાશે.

•

બેસલ સંિધમાં હાલ 187 સœયો છે જયાર Fિતબંધ y ૂકતા 6ુધારાને 97 સœયોએ બહાલી આપી છે . સœય
દશોની સં>યામાં રહલો આ તફાવત જ•દ( Gૂ ર થાય તે જlર( છે .

•

િવકિસત દશો આ Fિતબંધ qગેના 6ુધારાને ન અપનાવીને આડકતર( ર(તે સંદશો આપી રWા છે ક અમે
િવકાસશીલ દશોમાં જોખમી કચરાનો િનકાલ કરવાની િવક•પ :ુ•લો રાખવા માંગીએ છ(એ, આ 89થિતને
બદલવી : ૂબ જlર( છે .
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િવકાસશીલ દશો આ 6ુધારાને અવગણીને સંદશો આપી રWા છે ક અમે જોખમી કચરાના િનકાલની
FD યા કરવા ુ ં હEુ ચાrુ રાખીNુ,ં ભલે એ

કુ સાનકતા હોય. આ Fકારના રોજગારની તક : ૂબ ભયાનક

છે .
•

આ 6ુધારો અપનાવેલ સœય દશો પોતાના રા†‡(ય કાયદાઓમાં આ qગેની જોગવાઈ લાtુ કર અને
અYય સંલ5ન સંિધઓ ચકાશે તે જlર( બની Mય છે .
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જો કોઈ દશ OECD ક 3ુરોિપયન

િવકિસત દશોમાં જોખમી કચરા ુ ં Pયવ9થાપન ખચાળ

3ુિનયન ુ ં સœય ન હોય તો તે હz પણ

હોવાથી આ FD યા કરવા જોખમી કચરાને બીM દશમાં

જોખમી કચરા ુ ં યો5ય ર(તે Pયવ9થાપન

મોકલી દવાય છે . િવકાસશીલ દશો આિથpક ઉપા°ન કરવા

કર( શક છે , તેથી આ Fિતબંધ 6ુધારો

માટ માનવ આરો5ય અને પયાવરણને જોખમમાં y ૂક છે .

અપનાવવાની જlર નથી.

થોડા લોકોના આિથpક ફાયદા માટ કા ૂની જોગવાઈઓમાં
છ€ડા શોધીને આ પD ‹યા કરાય છે .

કચરાનો વેપાર કરવામાં આવતા અવરોધો

“સરmુલર ઈકોનોમી”નો િવચાર જવાબદાર(o ૂણ

ખરખર તો “સરmુલર ઈકોનોમી” ને

ર(સાયકલ€ગ સાથે જોડાયેલો છે , કચરો પેદા થતા ôોત પર

કુ સાન પહ—ચાડ છે , #માં DરસાયÉ લöગ

જ તે ુ ં Pયવ9થાપન થાય તે ઉપયોગી બની રહ. અવૈધ

થક( કચરામાંથી અલગ થતા ત=વોને

પ<ધિતઓ અપનાવીને,નકારા=મક અસરો પેદા કરતા

ઉ=પાદન કY‰ોમાં પાછા લાવવા જlર( છે .

ર(સાયકલ€ગ સાથે મEૂર કાયદાઓનો ભંગ, પયાવરણને
કુ સાન, માનવ આરો5યને અસર #વા yુ{ાઓ ઉભા થાય
છે , સાથોસાથ આ FD યા વધાર કાબન ઉ=સ°ન કર(ને
કલાયમેટ ચેઇYજના F®ને જDટલ બનાવે છે .
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ભારત ુ ં વલણ જોખમી કચરાના Pયવ9થાપનના F®ે Fગિતશીલ ર\ું છે . બેસલ સંિધ અ89ત=વમાં આવી
તે પહલા ભારતે વષ 1989 માં જોખમી કચરાના િનયમો ઘડયા હતા #માં વખતોવખત 6ુધારા પણ
અપનાવવામાં આPયા છે . અ=યાર “ધી હઝાડઝ એYડ અધસ વે9ટ (મેનેજમેYટ એYડ ‡ાYસબાઉYÓ(
yુવમેYટ) l•સ-૨૦૧૬” અમલી છે .

•

િવકિસત દશોમાંથી કચરાની આયાત પર Fિતબંધ y ૂકવામાં પણ ભારત અiેસર હતો.જોખમી કચરાની
સીમાપાર હરફર એ ભારત માટ એક અગ=યનો F® રWો છે . પણ ભારતે હEુ દશમાં જોખમી કચરાની
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આયાત પર Fિતબંધ y ૂ“ો નથી. બેસલ સંિધમાં ભારત પZકાર છે પણ તેણે Fિતબંધ y ૂકતા 6ુધારાને
હEુ 6ુધી મંEૂર( આપી નથી.
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ભારતે લાg9ટકના કચરા પર આયાત Fિતબંધ y ૂકવા qગેનો મહ=વo ૂણ િનણય બીM એિશયાઈ દશો
કરતા પહલા લીધો હતો # : ૂબ જlર( હતો.માચ 2019 ના િનણય Fમાણે 9પેિશયલ ઇકોનોિમક ઝોન
(SEZ) અને એ સપોટ ઓDરએYટડ 3ુિન¡સ (EOU) §ારા પણ આયાત નDહ થઇ શક.

•

# િવકિસત દશોએ હEુ 6ુધી 6ુધારાને મંEૂર( આપી નથી એ દશો ભારતમાં જોખમી કચરો િનકાલ માટ
મોકલવાની તક છોડશે નDહ, તેઓ અગાઉથી મંEૂર( લેવાની જોગવાઈનો ઉપયોગ કર(ને ભારતને આ
ગંદા વેપારમાં જોડશે. આ 89થિતમાં, એક સંભાવના છે ક ભારતમાં DરસાયÉ લöગ અને રોજગારની તકો
ઉભી કરવાના નામે જોખમી કચરા ુ ં ડ8 પöગ iાઉYડ બનશે, # પયાવરણ અને માનવ 9વા9xય પર ઘણી
માઠ( અસર પહ—ચાડ છે .

•

ભારત પોતે પણ મોટા Fમાણમાં જોખમી કચરો ઉ=પાDદત કર( ર\ું છે , Fિતબંધ 6ુધારાને મંEૂર( ના
આપીને ઈ-વે9ટ સDહતના આ જોખમી કચરાના Pયવ9થાપન માટ જlર( ટકનીકલ Ñતરરા†‡(ય
સહયોગ મેળવવાથી ભારત વં ચત રહ( જશે.

. 2' * !
•

' 1 † к.

એિશયામાં ચીન, ઇYડોનેિશયા, મલેિશયા, માલદ(વ અને jીલંકા #વા દશોએ બેસલ કYવેYશન
અમેYડમેYટને મંEૂર( આપી છે . આ એવા દશો છે #ઓ અગાઉ જોખમી કચરાની ન—ધપા! મા!ામાં
આયાત કરતા હતા. ભારતે હEુ 6ુધી બેસલ કYવેYશન અમેYડમેYટને મંEૂર( આપી નથી, આ સંજોગોમાં
ભારત આ ચચામાં નેC ૃ=વની U ૂિમકા tુમાવી ર\ું છે , # િવકાસશીલ દશોના ‰g†ટકોણથી : ૂબ મહ=વo ૂણ
છે .
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બેસલ કરારનો 6ુધારો અમલી બનતા જ તેમાં આટõકલ 4a અને Annex VII ના સમાવેશ સાથે તે ુ ં lપ બદલાઈ
[ ૂmુ ં છે , Eૂનો કરાર પDરવિતpત થયો છે =યાર ભારત માટ આ 6ુધારાને =વDરત બહાલી આપવી : ૂબ જlર( છે .
DરસાયÉ લöગ માટ પણ દશમાં જોખમી કચરાની આયાત પર સંo ૂણ Fિતબંધ લાદવો, કમ ક
DરસાયÉ લöગના નામ પર મોટભાગે કચરા ુ ં ડ8 પöગ થાય છે .
ગેરકાયદસર ર(તે કોઈ જોખમી કચરો દશમાં આવે તે 89થિતમાં તે કચરો y ૂળ દશમાં પરત મોકલવાની
કાયવાહ( કરવી.
જોખમી કચરાના પદાથfની 6 ૂ ચમાં ઉમેરો કરવો,6 ૂ ચ અપડટ કરવી.
7 … : બેસલ એ શન નેટવક, ઇYટરનેશનલ પો•3ુટYટસ એ લિમનેશન નેટવક (IPEN) અને ટો8 સક લ,ક §ારા
Fકાિશત માગદિશpકા THE BASEL BAN AMENDMENT AND IMPLICATIONS FOR INDIA
tુજરાતી સારાંશ : ફા•tુની જોષી, પયાવરણિમ!
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ગુજરાતમાં સીધી રીતે ન જોઈ શકાય તેવી રીતે -ાણીઓ પર થતી 1હસા !
મહશ પંડયા

'd . 1

x

&'d D

ધી 3ુનાઈટડ નેશYસ એYવાયરYમેYટ Fોiામનો Dરપોટ કહ છે ક, જગલો
ં
કાપતા રહશો, Fાણીઓને
મારતા રહશો 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 # Fાણીઓમાં હùMરો વષfથી હતા. પરં C,ુ મ †ુ યો તેના સંપકમાં આPયા
પછ( તે મ †ુ યોમાં દાખલ થયા. કહવાય છે ક, આ કોરોના વાયરસ પણ ચામાચીDડયા §ારા ફલાયો.
વYયzવનનો સંદભ તેમના ^ુદરતી રહઠાણમાં zવતા સzવો માટ છે . ર Zત િવ9તારો – વYયzવોનાં
^ુદરતી રહઠાણો રા†‡(ય íોત છે ક # પયાવરણ ુ ં સમCુલન Mળવવામાં મદદ કર છે . વષf દરિમયાન
વન9પિત અને Fાણી6 ૃg†ટની ઘણી FMિતઓને rુ ત Mહર કરવામાં આવી છે અને અYય ઘણી rુ ત થવાના
આર છે . વન નાશ, ગેરકાયદસર િશકાર, રહઠાણોમાં ઘટાડો અને તેમની અવનિત વગેર ર Zત િવ9તારો માટ
ખતરાlપ છે . આથી, વYયzવનના સંરZણ માટ ુ ં િનયમન એક જlDરયાત છે . ર Zત િવ9તારોની રચના અને
િનયં!ણ વYય zવ (રZણ) અિધિનયમ 1972ની જોગવાઈ હઠળ થાય છે .
થોડા સમય પહલાં કરળમાં ગભવતી હાથણીને અનાનસમાં દાlખા ુ ં y ૂક(ને ખવરાવવામાં આવવાથી
તે ુ ં કમકમાટ(ભ3ુn મૉત થ3ુ.ં આખા દશમાં Gુ:ખની લાગણી ફલાઈ ગઈ. કરળમાં Uડં ૂ ોને મારવા માટ આવા
Fયોગો થાય છે . દશના અYય ભાગોમાં પણ ^ૃિષમાં

કુ સાન કરતાં પNુઓને Gૂ ર રાખવા ક મારવા માટ િવિવધ

Fયોગો થાય છે . Fાણીઓ, પZીઓને ખેતરોમાં ભેલાણ 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 કમ ઊભા પાકને
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માણસ પોતાના િવકાસ માટ તેનાથી નબળા માણસો ુ ં શોષણ કર છે , તેવી જ ર(તે ^ુદરતી સંસાધનોનો
પણ બેફામ ઉપયોગ કર છે . સરકારોએ આિથpક ઉપા°ન કરવા માટ અને લોકોની 6ુખાકાર(ના બહાના હઠળ
જગલની
ં
જમીનો, ખરાબાઓ, ગૌચરની જમીનો હડપ કર(ને અવનવાં િવકાસકાયf હાથ ધયાn #ને લીધે Fાણીઓ,
પZીઓનાં y ૂળ િનવાસ9થાન (હ બટાટ) છ(નવાઈ ગયાં. પDરણામે પZીઓ અને Fાણીઓ rુ ત થવા જઈ રWાં
છે . તેઓ ખોરાકની શોધમાં અYય! જવાથી િશકારનો પણ ભોગ બની રWાં છે .
ઍYવાયરYમેYટ
મેનેજમેYટ

લીયરYસ મેળવવા માટ ઍYવાયરYમેYટ ઈ પે ટ એસેસમેYટ અને એYવાયરોYમેYટ

લાન રEૂ કરવો પડતો હોય છે . એYવાયરોYમેYટ ઈ પે ટ એસેસમેYટમાં ¯લોરા-ફૌના (વનરાz,

Fાણીઓ, પZીઓ)નો અœયાસ કરવામાં આવે છે . તેમાં Fો# ટ િવ9તારમાં પZીઓ, Fાણીઓ તો બતાવાય છે .
પરં C,ુ તેમનો િવક•પ Nુ ં ? તે qગે એYવાયરYમેYટ મેનેજમેYટ

લાન િન:શ|દ હોય છે . પયાવરણની સંમિત

આપવાવાળા િન†ણાતોએ પણ “ારય સવાલ નથી કયf ક, Fક•પો બનવાથી આ Fાણી-પZીઓ “ાં જશે ?
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આજકાલ શહર(કરણ કરવાની હોડ લાગી છે . રાજક(ય અને આિથpક ફાયદા માટની આ હોડને લીધે
Fાણીઓ, પZીઓનો ભોગ લેવાઈ રWો છે . શહરો ” ૃહદ થતાં આEુબાEુનાં ગામોનો સમાવેશ શહરોમાં થાય છે . તે
ગામોનાં Fાણીઓ Mય “ાં? અને એટલે જ ગાયો, ભûસો અને અYય Fાણીઓ ર9તા પર ફરતાં જોવા મળે છે .
#ને લીધે અક9માતો થાય છે . આમ, સરકારો નબળા વગના લોકો અને અબોલ Fાણી, પZીઓના oુન:વસન
અને oુન:વસવાટ િવષે િવચારતી નથી.
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એિશયાDટક લાયન ુ ં િનવાસ9થાન tુજરાતમાં આવેr ું ગીર ુ ં જગલ
ં
છે . ^ુદરતી ર(તે જ િસ,હો ુ ં આ
હ બટાટ બY3ુ ં છે . # ુ ં આપણે tુજરાતીઓ ગૌરવ લઈએ છ(એ. ગૌરવ લેવામાં કNુ ં ખોÚું પણ નથી. પરં C,ુ
ૂ ોને થઈ રહલા પNુધનના
િસ,હોનાં મોતના ભોગે, િસ,હોને પડ( રહલી યાતનાઓ અને ખેªત

કુ સાનને ભોગે ગૌરવ

લેŒ ુ ં કટrું યો5ય છે , તે િવષે િવચારવાની જlરત છે .
1995ની સાલમાં WWFIની સેYટર ફોર એYવાયરYમેYટ લો િવ½ુÛ ઇgYડયન ઓફ ઇgYડયા §ારા એક ર(ટ
િપDટશન (િસિવલ)નો 15 એિFલ 2013ના રોજ [ુકાદો આPયો. 6ુFીમ કોટÇ DદશાિનદÇ શ કયf છે ક, િસ,હોને ^ુદરતી
આપિ_ઓ અને મહામાર(ઓથી બચાવવા માટ બીMં િનવાસ9થાન શોધવાની જlર છે . #-તે વખતે ભારત
સરકારના વન અને પયાવરણ મં!ાલયે મ<યFદશનાં ^ુનો-પાલoુર જગલો
ં
6 ૂચPયાં હતાં. પરં C,ુ ત=કાલીન
tુજરાત સરકારને આ િનણય પસંદ ન હતો. #થી જવ•લે જ થતી mુરટ(વ િપDટશન સવfVચ અદાલતમાં
દાખલ થઈ. અલબ_, સવfVચ અદાલતે તેના [ુકાદામાં કોઈ બદલાવ કયf ન હતો. પરં C,ુ આજDદન 6ુધી કY‰
સરકારના વન અને પયાવરણ મં!ાલયે આ [ુકાદાના અમલીકરણ તરફ મૌન સેP3ુ ં છે .
2015માં અમરલી ¼જ•લામાં o ૂર આવતાં 49 #ટલા િસ,હો તણાયા હતા. આ ઉપરાંત ગીર જગલની
ં
બાEુમાં # જમીનો રવY3ુ હ9તક છે =યાં :ુ•લા ^ૂવાઓ આવેલા છે . આ :ુ•લા ^ૂવાઓમાં પડવાથી પણ
અવારનવાર

િસ,હોનાં મોત થાય છે . રલવે અક9માતો પણ ન—ધાયા છે . ઓ ટોબર 2018ના વષમાં કનીસ

વાયરસથી 24 િસ,હોનાં મોત થયેલાં. ગીરનાં જગલોમાં
ં
નેતાઓ, અ ભનેતાઓ, D કટરો િસ,હદશન કરવા વારં વાર
આવે છે . એવા Dક9સા બહાર આPયા છે ક, તેમને િસ,હદશન કરાવવા માટ ^ૃિ!મ ર(તે મારણો આપવામાં આPયાં
છે .
tુજરાતની વડ( અદાલતે Pહ(સલ |લોઅરના પ!ને આધાર 25 સ ટ બર, 2014ના રોજ 6ુઓ મોટો
અરz દાખલ કર(ને સરકારની ઇકો ÚDૂ રઝમ નીિત અને ગેરકાયદસર બનેલ હોટલ/Dરસોટ qગે :ુલાસાઓ
માંગેલા. તે વખતે વડ( અદાલતના <યાન પર આP3ુ ં ક, ગીર ફોર9ટમાં ગેરકાયદસર ર(તે હોટલ/Dરસોટ બની
ગયાં છે .
tુજરાત ુ ં ÚDૂ રઝમ િવકસાવવા માટ રા4ય સરકાર પયાવરણીય કાયદાઓ અને વYય Fાણી સંરZણ
અિધિનયમો qગે Ñખ આડા કાન કયા છે . #ને લીધે અભયારsય અને રા†‡(ય ઉ`ાનોમાં રહલાં જગલી
ં
Fાણીઓને : ૂબ જ યાતનાઓ વેઠવી પડ છે . રવY3ુ કમાવા માટ સરકાર §ારા એવી FŒ ૃિ_ઓને Fો=સાDહત
કરવામાં આવી છે ક #ને લીધે વYય Fાણીઓ yુ~કલીમાં y ૂકાયાં છે .
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ગીર ફોર9ટની આસપાસ મોટા Fમાણમાં ખાણ-ખનીજ ુ ં કામ ચાલે છે . #ને લીધે પણ િસ,હ સDહતનાં
વYય Fાણીઓ યાતનાઓ ભોગવી રWાં છે . આ બધાં કારણોને લીધે ગીરનો િસ,હ અભયારsયો અને રા†‡(ય
ઉ`ાનોમાંથી બહાર નીકળ(ને દ(વ ક ચોટ(લા 6ુધી ક પછ( રાEુલાના ભેરાઈ ગામ 6ુધી િશકારની શોધમાં આવી
પહ—ચે છે . #ને લીધે તેઓ ફ8Yસöગ §ારા આપવામાં આવતા ઇલેg ‡ક કરં ટના પણ ભોગ બYયાના બનાવો ન—ધાયા
છે . વષ 2018ના CAGના અહવાલ-1માં ઉ•લેખ કયf છે ક, એિશયાઈ િસ,હોની વ9તી ઉ_રો_ર વધી રહ( છે #થી
ગીરના િસ,હો ગીરર Zત િવ9તારની બહાર નવાં રહઠાણ શોધવા અને અપનાવવા માટ દોડ( Mય છે .
હક(કત એવી રહ( હતી ક, િસ,હ માટના રહઠાણ માટ છે •rું િવ9તરણ પયાવરણ, વન અને જળવા3ુ પDરવતન
મં!ાલય §ારા 2008 માં એટલે ક, ગીરનાર વYયzવન અભયારsય (178.87 ચો..Dક.મી.નો િવ9તાર) §ારા મંEૂર
કરવામાં આP3ુ ં હCુ.ં 2011-15 દરિમયાન િસ,હોની વસતીમાં 54.60 ટકાનો વધારો અને ગીરર Zત િવ9તારમાં
િસ,હોનાં મરણના ઘણા બનાવો બYયા હોવા છતાં િસ,હો માટ કોઈ નŒુ ં ર Zત રહઠાણ મંEૂર કરવામાં આP3ુ ં નથી.
છે •લા પાંચ માસમાં ગીરના જગલમાં
ં
85 િસ,હનાં મૉત થયાં છે . 85 િસ,હોનાં મૉતમાં 17 િસ,હોનાં ^ુદરતી અને 68
િસ,હોનાં અ^ુદરતી ર(તે #મ ક, સપદં શ, ^ૂવામાં પડવાથી અને રોગચાળાના લીધે મૉત થયાં છે . #ને લીધે કY‰
તરફથી તપાસ સિમિતએ ગીર જગલની
ં
yુલાકાત લીધી. તપાસ સિમિતના અહવાલ yુજબ િસ,હોના વસવાટવાળા
િવ9તારમાં મોનીટર€ગ બરાબર થCુ ં નથી. તેથી એકસો ફોર9ટર અને અઢ(સો ગાડની ખાલી જ5યા ભરવા તાક(દ
કર( છે .
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CAG એ નો<3ુ ં છે ક, પયાવરણ સંવેદનશીલ Zે!ના Mહરનામા 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 કરવામાં આવી છે . વLુમાં એŒુ ં અવલોકન કરવામાં આP3ુ ં છે ક,
ઉપરના Dક9સાઓમાં જગલની
ં
જમીનના િવ9તારોમાં 87 થી 99 ટકા #ટલો ઘટાડો થયો હતો. જગલના
ં
િવ9તારો ુ ં િનયમન પહલેથી જ વન સંરZણ અિધિનયમ 1980 હઠળ થાય છે માટ તેમાં ઘટાડા માટ વાજબીપüુ ં
ન હCુ ં (#માં yુ>ય=વે સરકાર( ખરાબાની જમીન અને જગલની
ં
જમીનનો સમાવેશ થાય છે ). તેમાં ઘટાડો
કરવાથી વYય zવોના સંરZણ માટના લાંબા ગાળાના Fય=નો માટ જોખમ ઊUુ ં થઈ શક છે અને તેને પDરણામે
પયાવરણને અવળ( અસર થઈ શક છે . કારણ ક, પયાવરણ સંવેદન Zે!માંથી બાકાત રખાયેલા િવ9તારોમાં
પયાવરણને અસર કરતી FŒ ૃિ_ઓ ુ ં િનયમન શ“ રહશે નDહ. દ(પડાને અમદાવાદ શહર જોવાની જરા પણ
ઇVછા નથી. પરં C ુ, નાýટક તેણે શહરોમાં જŒુ ં પડ છે અને લોકોના રોષનો ભોગ બનીને મરŒુ ં પડ છે .
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ખેતરોમાં ભેલાણ qગે ઘણી ફDરયાદોને qતે વનખાતાએ રોઝ (નીલગાય)ને મારવાની પરવાનગી
આપવા રા4ય સરકારને વYય Fાણી સંરZણ અિધિનયમ 1972ની સે શન 11 (1) બી અYવયે કા ૂની િશકાર
દરખા9ત કર( હતી. દરખા9તને આધાર રા4ય સરકાર FિસÛ કર( વYયFાણી અિધિનયમ 1972ની સેકશન-4 (1)
(ઇઇ) અYવયે સરપંચોની ઓનરર( વાઈ•ડ લાઈફ વોડન તર(ક િનમü ૂક કર(.
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વYય Fાણી સંરZણ અિધિનયમ 1972ની કલમ 11 (1) (ઇ) હઠળ ^ૃિષપાકનો નાશ કરતાં Fાણીનો િશકાર
કરવાની જોગવાઈ છે . ચીફ વાઈ•ડ લાઈફ વોડન કોઈપણ Pય8 તને તેને િશકાર કરવા લે ખત ºક
ુ મ કર( શક છે .
મોટ( સં>યામાં રોઝને માર( નાખવાની યોજના ત{ન અિવચાર( છે . વૈકÉ•પક ઉપાયો યોz નીલગાયને બચાવવા
આજ 6ુધી Fયાસો થયા નથી. આમ, જોઈ શકાય છે ક રવY3ુ િવ9તારમાં વધેલી નીલગાયની વ9તીને
અભયારsયમાં છોડ( શકાય તેમ છે છતાં તે હક(કત ત{ન નજર qદાજ થઈ છે . tુજરાત િવધાનસભામાં સરકાર
જણાP3ુ ં છે ક નીલગાયને પકડ(ને તેને 6ુર Zત રાખવા બનાસકાંઠા ¼જ•લાના Dદયોદર તાrુકામાં તેમજ રાજકોટ
¼જ•લાના જસદણ તાrુકાના ભડલા ગામમાં વાડા બનાવાયા હતા. તો આવા વાડા રા4યના તમામ ¼જ•લાઓમાં
બનાવી નીલગાયને શા માટ 6ુર Zત કરવામાં ન આવી ?
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CAG (વષ-2018, અહવાલ નંબર 1) §ારા અવલોકન ક3ુn હCુ ં ક, વે9ટાસ િવYડ ટકનોલોz ઇgYડયા
Fા. લ. §ારા MY3ુઆર( 2007માં Ìુડખર અભયારsય ધાંગþાની 3.72 હ ટર જગલની
ં
જમીનો ઉપર સાત
પવનચ@(ઓ ઊભી કરવામાં આવી, # વYય zવન રZણ અિધિનયમ 1972 ુ ં ઉ•લંઘન છે . એક તરફ zવદયા
અને Fાણીઓની ગૌરવગાથાઓ ગાતાં આપણે થાકતા નથી. બીz બાEુ ર Zત Fાણીઓને મારવાનો પરવાનો
આપતાં પણ અચકાતા નથી. સવાલ એ થાય ક, Fાણીઓનો Nુ ં દોષ ? Nુ ં tુનો ? ભારતના બંધારણની કઈ
કલમનો તેમણે ભંગ કયf ક તેમને મોતની સM આપવામાં આવે ? Nુ ં અબોલાં Fાણીઓ/ પZીઓ
આતંકવાદ(ઓ છે ક તેમને કાયદસર માર( નાખવાનો પરવાનો આપવામાં આવે છે ?

tુજરાતના સ_ાધીશોને એવા પણ અરમાનો થયા હતા ક, સરદાર સરોવર ુ ં એક તળાવ 300 #ટલા
મગરોથી ભરાયેr ું છે , તે તળાવમાંથી મગરોને હટાવીને સી

લેન (દDરયાઈ હવાઈ) સફર કરાવીએ. પોતાના

મોજશોખ અને ÚDૂ રઝમ િવકસાવવા િનદfષ Fાણીઓનો # ભોગ લેવાઈ રWો છે તે રોકાવો જોઈએ.
(U ૂિમoુ! સામિયકના સૌજYયથી)
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મં2ીમંડળે ટોકહોમ
ટોકહોમ સંમલ
ે ન અંતગત સૂિચબ5ધ
ચબ5ધ સાત િનરંતર જૈ િવક -દૂષકોને બહાલીની મંજૂરી આપી

Fધાનમં!ી jી નરY‰ મોદ(ની અ<યZતામાં કY‰ીય મં!ીમંડળે િનરં તર

િવક FGૂ ષકો (POPs) પર 9ટોકહોમ

સંમેલન qતગત 6 ૂ ચબ<ધ કરવામાં આવેલા સાત (7) રસાયણોને બહાલી માટ મંEૂર( આપી દ(ધી છે . મં!ીમંડળે વLુમાં,
POPના સંદભમાં 9ટોકહોમ સંમેલન qતગત રસાયણોને બહાલી આપવા માટ કY‰ીય િવદશ મં!ી (MEA) તેમજ
પયાવરણ, વન અને આબોહવા પDરવતન મં!ી (MEFCC)ને વLુ સ_ા પણ આપી છે # પહલાંથી 9થાિનક િનયમનો હઠળ
ુ ાર FD યાને 6ુPયવ89થત કરવામાં આવી છે .
િનયંિ!ત છે અને તે અ સ
9ટોકહોમ સંમેલન એ POPsથી માનવ આરો5ય અને પયાવરણ ુ ં સંરZણ કરવા માટ થયેલી વૈિ&ક સંિધ છે .
POPsએ ઓળખી કાઢવામાં આવેલા રાસાય ણક ઘટકો છે # પયાવરણમાં, સzવોમાં એકિ!ત
અને

માનવ

આરો5ય/ પયાવરણ

પર

તેની

િવપDરત

અસર

પડ

છે

અને

તે

િવક સં ચતો તર(ક હોય છે

લાંબા

qતરના

પયાવરણીય

પDરવહન (LRET)નો tુણધમ ધરાવે છે . POPsના સંપકમાં રહવાથી કYસર, મ<ય9થ અને પર(ઘીય ચેતાતં!માં હાિન, રોગ
Fિતકારક તં! સંબિં ધત બીમાર(ઓ, Fજો=પિત સંબિં ધત સમ9યાઓ અને સામાYય નવMત તેમજ બાળ િવકાસમાં િવZેપ
#વી સમ9યાઓ થઇ શક છે . વૈ‘ાિનક સંશોધન, ચચાઓ અને સœય દશો વVચે વાટાઘાટો બાદ 9ટોકહોમ સંમેલનમાં િવિવધ
પDરિશ†ટમાં POPs 6 ૂ ચબÛ કરવામાં આPયા છે .
ુ ાર 9ટોકહોમ સંમેલનને બહાલી આપી હતી, #ના કારણે
ભારતે 13 MY3ુઆર( 2006ના રોજ અ Vુ છે દ 25(4) અ સ
તે પોતાને y ૂળU ૂત "બાકાત”ની 89થિતમાં એવી ર(તે રાખવામાં સમથ બનાવે છે ક #થી સંમેલનના િવિવધ પDરિશ†ટમાં
કરવામાં

આવેલા

6ુધારા

=યાં

6ુધીને

તેના

પર

લાtુ

ના

કર(

શકાય

4યાં

6ુધી UN Dડપોઝીટર(માં

બહાલી/ 9વી^ૃતી/ માYયતા અથવા જોડાણના 9પ†ટ સાધન જમા ના કરવામાં આવે.
સલામત માહોલ o ૂરો પાડવા માટ અને માનવMતના આરો5ય સંબિં ધત જોખમોનો સામનો કરવા માટ પોતાની
Fિતબ<ધતાને <યાનમાં રાખીને, પયાવરણ, વન અને આબોહવા પDરવતન મં!ાલય (MoEFCC) §ારા 5 માચ 2018ના રોજ
પયાવરણ (સંરZણ) અિધિનયમ, 1986ની જોગવાઇ qતગત 'િનરં તર

િવક FGૂ ષક િનયમન કાયદા'ની અિધ6 ૂચના બહાર

પાડવામાં આવી હતી. આ િનયમનમાં અYય બાબતો ઉપરાંત, સાત રસાયણો (i) લોડÇ કોન, (ii) હ ઝા-•ોમો-ડાયDફનાઇલ,
(iii) હ ઝા-•ોમો-ડાયDફનાઇલ ઇથર અને હ ટા-•ોમો-ડાયDફનાઇલ ઇથર (PયાપાDરક ઓ ટા-BDE), (iv) ટ‡ા-•ોમોડાયDફનાઇલ ઇથર અને પેYટા-•ોમો-ડાયDફનાઇલ ઇથર (PયાપાDરક પેYટા-BDE), (v) પેYટા- લોરોબેÉYઝન, (vi) હ ઝા•ોમોસાઇ લોડોડકન અને (vii) હ ઝા- લોરો|3ુટાDડન, # પહલાંથી જ 9ટોકહોમ સંમેલન qતગત 6 ૂ ચબÛ છે તેના
ઉ=પાદન, વેપાર, ઉપયોગ, આયાત અને િનકાસ પર Fિતબંધ yુકવામાં આPયો હતો.
POPsની બહાલી માટ મં!ીમંડળની મંEૂર( પયાવરણ અને માનવ આરો5યના સંરZણના સંબધ
ં માં Ñતરરા†‡(ય
ફરજો F=યે ભારતની Fિતબ<ધતા બતાવે છે . તે POPs બાબતે િનયં!ણ માપદં ડોનો અમલ કર(ને, બનઇરાદાo ૂવક
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 અપડટ કરવા માટ સરકારનો Gૃ ઢ
સંક•પ પણ 6 ૂ ચત કર છે . બહાલીની FD યાથી ભારત NIP અપડટ કરવામાં વૈિ&ક પયાવરણ 6ુિવધા (GEF) આિથpક
સંસાધનોનો ઍ સેસ મેળવવા માટ સમથ થશે.
(સૌજYય : PIB અખબાર( યાદ()
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પાણી zવન માટ અy ૃત છે , તેમ 6 ૂય Fકાશ zવ6 ૃg†ટ માટ આવ~યક લœય અ: ૂટ ઊM ત=વ છે .
તેજોમય 6 ૂય Dકરણો o ૃxવી પરવગર અવરોધે ઠલવાય =યાર zવ6 ૃg†ટ માટ હાિનકારક ક zવલેણ બને છે .
o ૃxવીની સપાટ(થી આકાશ તરફ અ ુ મે ‡ોપોg9ફઅર આશર ૨૦ Dકલોમીટર 6ુધી, 9‡ટોg9ફઅર આશર ૨૦થી
૫૦ Dકલોમીટર 6ુધી, મેસોg9ફઅર આશર ૫૦થી ૮૫ Dકલોમીટર 6ુધી અને થમfg9ફઅર આશર ૮૫થી ૬૯૦
Dકલોમીટર 6ુધી ઓળખાતા આવરણો છે . # પૈક( 9‡ટોg9ફઅરમાં ઓઝોનવા3ુ પડમાંથી 6 ૂયના હાિનકારક 3ુવીઅ•‡ાવાયોલૅટ Dકરણો શોષCુ ં o ૃxવી ફરતે કવચછે .
વષ ૧૮૦૦ના દાયકામાં વચગાળે ,કિમકલ તેમજ ઓg ટકલ પÛિતઓના અખતરા થક( ઓઝોનવા3ુ ુ ં
અ89થ=વ <યાને આP3ુ ં હCુ.ં iીક શ|દozein‘ઔઝાએન’ક #, qiેzમાં ઓ ઝન બોલાય છે , તેનો અથ ગંધ થાય
છે , તેના પરથી આ વા3ુ ઓઝોનના નામે ઓળખાય છે . ઓઝોનનીતીÎ ગંધ હોય છે . ઓઝોન સંકgY‰તકોYસY‡ટડ Fમાણમાં િવ9ફોટક છે . ઔ`ો ગક FD યાઓમાં ઓઝોનનો ઉપયોગથાય છે #મ ક હવા અને પાણીને
અNુ Ûઓ રDહત કરવા, કાપડને |લચ€ગ કરવા તેમજ ખા` પેદાશોમાં વપરાય છે .
ું
વષ ૧૯૨૦ના દાયકામાં, ઓઝોનના સમi જxથા િનયિમત
મોનીટર€ગ કરવા માટ સૌથી પહrું
ઇY9ÜમેYટ 3ુનાઇટડ Dક,5ડમમાં ગોડન એમ.બી. ડો|સને બનાP3ુ ં હCુ.ં વળ(, વષ ૧૯૩૦ના દાયકામાં તેઓએ
ઓઝોનને માપવા ુ ં નŒુ ં ઇY9ÜમેYટ િવકસાP3ુ.ં આ સાધન હવેડો|સન 9પે ‡ોફોટોમીટરના નામે ઓળખાય છે . આ
સાધન વડ ઓઝોનના પડમાં 6 ૂયFકાશના તેજની તીÎતા પૈક( શોષાયેલા અ•‡ા વાયોલેટ Dકરણોની તીÎ તેમજ
મંદ તરં ગ લંબાઈ માપી શકાય છે . 9‡ટોg9ફઅર આવરણમાં ઓઝોન 6 ૂયના 3ુવી Dકરણોને શોષી લે છે , #થી
=યાંસારા ઓઝોન તર(ક ઉપયોગી લેખાય છે . o ૃxવીની સપાટ( પાસે ^ુદરતી સામાYય મા!ાથી વLુ
ઓઝોનમ †ુ ય, વન9પિત અને Fાણીઓ માટ હાિનકારક હોય, અDહ, ઓઝોન ખરાબ ગણાય છે . Fકાશની સામાYય
તરં ગલંબાઇમાપવાના એકમને ‘નેનોમીટર’ કહ છે , અને qiેz અZરો ‘nm’ (એનએમ) તર(ક લખાય છે . એક
નેનોમીટરએટલે એક મીટરનો એક અબજમો ભાગછે . 6 ૂયFકાશમાં !ણ Fકારના અ•‡ા વાયોલેટ Dકરણો ુ ં
ઉ=સ°ન થાય છે . આ ઉ=સ°ન, રDડયેશન તર(ક પણ ઓળખાય છે . આ 6 ૂયDકરણો ુ ં રDડએશન3ુવી-એ, 3ુવી-બી
અને 3ુવી-સી તર(ક ઓળખાય છે .
‘3ુવી-એ’ Fકારના Dકરણોલગભગ ૩૧૫થી ૪૦૦ નેનોમીટરતરં ગ લબાંઇના

હોય છે , #માંથી

ઓછ(ઊM ુ ં રDડયેશન થાય છે . આ 3ુવી-એ Dકરણો ઓઝોન પડમાં ન—ધપા! જxથામાં શોષાતા નથી. માનવ
ુ ં ં અકાળે Œ ૃÛ=વ ુ ં કારણ આ ‘3ુવી-એ’ Dકરણો છે . ‘3ુવી-બી’ Fકારના લગભગ ૨૮૦થી ૩૧૫
શર(રની ચામડ( થCુ
ું
નેનોમીટરDકરણોમાંથીઊM વLુ
રDડયેશન થાય છે .ઓઝોન પડમાં ‘3ુવી-બી’ Dકરણો શોષાય છે . ‘3ુવી-બી’ Dકરણો
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માનવ શર(રની =વચાના કYસર અને Ñખના મોિતયોના જોખમો વધાર છે , તેમજ રોગFિતકારક શ8 ત િશિથલ
કર છે , U ૂતળ વન9પિત 6 ૃg†ટ સDહત ^ૃિષ પાકો, એક-કોષી સzવો તેમજ જળચર 6 ૃg†ટને હાિન પહ—ચાડ છે .
‘3ુવી-સી’ Fકારના લગભગ ૧૦૦થી ૨૮૦ નેનોમીટર તરં ગ લબાંઇના Dકરણોમાંથી ઊM ુ ં અિધક રDડયેશન થાય
છે .આવા ‘3ુવી-સી’ ુ ં રDડયેશન ખાસ કર(ને zવ6 ૃg†ટની તમામ Fકારની FMિતઓ માટ જોખમકારકછે .
સદભા5યે, 6 ૂયFકાશમાંથી ઉદભવતા ‘3ુવી-સી’ ુ ં તમામ રDડયેશનનેઓઝોન પડ શોષી લે છે .સમi ઓઝોન
માપવાના એકમને ‘ડો|સન એકમ’ કહ છે . o ૃxવીના વાતાવરણમાં ^ુદરતી ર(તે ઓઝોન વા3ુ મોEૂદ હોય છે .
ઓ8 સજન વા3ુના !ણ અüુઓથી ઓઝોન બને છે .
o ૃxવીની સપાટ(થી આકાશ તરફ ‡ોપોg9ફઅરના આશર ૧૦થી ૧૫ Dકલોમીટરઆવરણમાં ઓઝોન વા3ુ
આશર ૧૦ ટકા #ટલો હોય છે . 4યાર આકાશ તરફ 9‡ટોg9ફઅરના ૧૫થી ૫૦ Dકલોમીટર વાતાવરણમાં રહલ
બાક(ના ૯૦ ટકા ઓઝોનવા3ુ ુ ં આવરણ ‘ઓઝોન પડ’ તર(ક ઓળખાય છે . 9‡ટોg9ફઅરમાં ઓ8 સજનના
પરમાüુને 6 ૂયDકરણો ુ ં અ•‡ાવાયોલેટ રDડએશન તોડ( નાંખે છે . પરં C ુ ‡ોપોg9ફઅરમાંઅલગ કમીકલ
Dરએ શYસથી ઓ8 સજન બનવાની FD યા ચાrુ રહ છે .‘ઓઝોનસોgYડઝ’ નામના સાધનથી પણ ઓઝોનને
માપવામાં આવે છે . ઓઝોન-માપવાના ઘટકો સાથે ુ ં આ સાધન વજનમાં હલ^ું હોય, તેને નાના બr ૂYસ સાથે
હવાના વાતાવરણમાં ઉપરની તરફ 9‡ટોg9ફઅDરક ઓઝોન પડમાં આશર ૩૨થી ૩૫ Dકલોમીટર 6ુધી
ૂ છે .
મોકલવાઓઝોન માપવા માટ અ ^ુ ળ
વષ ૧૯૭૦ના દાયકામાં, રDžજરટસ અને એર કંDડશનર, અ85નશામક ઉપકરણો, વગેરમાં વપરાશમાં
લેવાતી માનવસ¼°ત FŒ ૃિ_ઓમાંથી વાતાવરણમાં છોડવામાં આવતા આ વા3ુlપ પદાથf ઓઝોન પડનેિશિથલ
કર(ને નાશ કરતા હોવા ુ ં જણા3ુ ં હCુ.ં =યારપછ(થી, આવા પદાથf ઓડ(એસ- ઓઝોન DડÉ લDટ,ગ સબ9ટ8Yસસ
પદાથf તર(ક ઓળખવામાં આવે છે . વષ ૧૯૮૨માં, વાતાવરણમાં રહલ ઓઝોનને માપવા માટ - ૂવર
9પે ‡ોફોટોમીટર નામ ુ ં એક સાધન 5લોબલ નેટવકમાં ઊમેરવામાં આP3ુ ં છે . આ#, િવ&ભરમાં ૪૦૦થી વLુ
મોિનટDર,ગ 9ટશન ખાતેથી ઓઝોન માપવામાં આવી રહલ છે . દ Zણ L ૃવએYટાg ટકાથી લઈને કનેડાના
એલેસમેર આઇલેYડ6ુધી આ મોિનટDર,ગ 9ટશYસ ખાતેથી િનયિમત ર(તે વાતાવરણના રહલા સમi ઓઝોનને
માપવામાં આવી રહલ છે .ઓઝોન પડની 89થિત િશિથલ થવાથી o ૃxવીના વાતાવરણમાંથી 6 ૂયના 3ુવી Dકરણો
સ—સરાં પસાર થઇને સપાટ( 6ુધી પહ—ચે છે . આથી, લોકોને ચામડ(ના કYસર અને Ñખોમાં મોિતયો ઊતરવાના
કસોમાં વધારો થાય છે . ઉપરાંત વન9પિત, ^ૃિષપાક અને સyુ‰ના અિત6 ૂˆમ zવ6 ૃg†ટ તેવા

લાYકટYસના

સy ૂહોને પણ હાિન પહ—ચે છે .
વષ ૧૯૮૫માં, ઓg9‡આમાં િવયેના કYવેYશન ખાતેમળે લ ૧૯૮ રા†‡ોના Fિતિનિધઓએઓઝોન પડને
6ુર Zત રાખવા ુ ં ન@( ક3ુn હCુ.ં વષ ૧૯૮૭માં, o ૃxવીના ઓઝોન પડને 6ુર Zત કરવાનો િવ&ના દશોએ
મોY‡(યલ Fોટોકોલકરાર કયf છે . સી.એફ.સી.- લોરો¯લોરોકાબYસ તેમજ અYય ઓડ(એસ- ઓઝોન DડÉ લDટ,ગ
સબ9ટ8Yસસના ઉ=પાદન અને વપરાશ પર q^ૂશ y ૂકવા માટની આ એક Ñતરરા†‡(ય સફળ સંિધ છે . હાલમાં
સારા સમાચાર એવા છે ક, ઓઝોનપડના ઘામાં lઝ આવી રહ( છે . અને વતમાન સદ(નામ<ય સમયગાળા
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6ુધીમાં, ઓઝોન પડની 89થિત િવતેલા વષ ૧૯૮૦માં #Œુ ં ઓઝોન પડ હCુ,તે
ં વી તેની 89થિત oુનઃહાંસલ થવાની
ધારણા છે . ભારતે િવએના કYવેYશન અને મોY‡(યલ Fોટોકોલમાં અ ુ મે તાર(ખ ૧૯.૩.૧૯૯૧ અને તાર(ખ
૧૯.૬.૧૯૯૨ના રોજ લે ખત સંમિત આપી છે .
આપણે સૌ Mણીએ છ(એ ક, ૧૬મી સ ટ બરનો Dદવસ િવ& ઓઝોનDદનતર(ક : ૂબ Fચ લત છે .
વતમાન ૧૬મી સ ટ બર ૨૦૨૦ના Dદવસ ુ ં 3ુનાઇટડ નેશYસે ‘ઓઝોન ફોર લાઇફઃ ૩૫ 3્અસ ઓફ ઓઝોન
લૅયસ Fોટ શન’ થીમ Mહર ક3ુn છે . #નો સામાYય મતલબ ‘ઓઝોન પણ zવન ુ ં ઘટક છે : ઓઝોન પડની
6ુરZા ુ ં ૩૫yુ ં વષ છે .’ તેવો ભાવાથ છે .
વતમાન વષમાં, કોરોનાવાયરસનીવૈિ&ક મહામાર(નોભરડો સામા¼જક અને આિથpક yુ~કલીઓ લાPયો છે .
આથી, સાy ૂDહક Dહત માટ પર9પર 6ુમેળથી કામ કરવાનો ઓઝોન િવષયક થયેલા કરારોનો પણ સંદશ,અગાઉ
કરતાં પણ વLુ મહ=વo ૂણ બYયો છે .આ Dદવસ ુ ં 6 ૂ!સૌને યાદ અપાવે છે ક, ‘ઓઝોન પણ zવન ુ ં ઘટક છે ’
આહક(કત ન કવળ, o ૃxવી પર ધબકતા હાલના zવન માટ ઓઝોન િનણાયક છે જ, પરં C ુ સાથોસાથ ભાિવ પેઢ(
માટ પણ ઓઝોન પડને 6ુર Zત રાખવા ુ ં અ ભયાન આગળ ધપાવŒુ ં પડશે. લોરો¯લોરોકાબYસને બદલે હાલમાં
હાઇÓો¯લોરોકાબYસનો હંગામી ધોરણે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહલ છે . આ બધા વા3ુઓ ‘iીનહાઉસ વા3ુઓ’
ગણાય છે . એટલે ક, o ૃxવીના

લાયમેટના તાપમાનમાં વધારો કર(ને પયાવરણને હાિન કરવા માટ આ

વા3ુઓની સમથ U ૂિમકા છે .
આથી, Dકગલી, રવાYડા ખાતે િવ&ના દશોએ અગાઉના કરારોમાં 6ુધારો કર(ને વષ ૨૦૧૯થી ‘Dકગલી
એમેYડમેYટ’6ુધારો અમલમાં y ૂ“ો છે . આ 6ુધારા yુજબ હાઇÓો¯લોરોકાબYસ ુ ં ઉ=પાદન અને તેના વપરાશમાં
તબ@ાવાર ઘટાડો થશે. આ qગે Eુલાઇ ૨૦૨૦ દરિમયાન, ટ નોલોz અને આિથpક y ૂ•યાંકન પેનલના અહવાલ
આધાર, વષ ૨૦૨૧થી ૨૦૨૩ના િ!વાિષpકગાળા માટ ‘Dર લેિનશમેYટ ટા9ક ફોસ’ની રચના કર( છે . ઓઝોન
કાયાલયના કાયકાર( સ ચવ, ટ(ના બમÉ લએ જણાP3ુ ં હCુ ં ક “કોિવડ-૧૯ની વૈિ&ક મહામાર(થી સમi િવ&
Pયવ9થાને સખત ફટકો પડ«ો હોવા છતાં, વતમાન અને કોિવડ પછ(ના સમયમાં, સમi માનવતા માટ 9વ9થ
પયાવરણ 6ુિનિ±ત કરવાની આપણી U ૂિમકા આગળ ધપાવવી પડશે.”
વષ ૧૯૭૦ના દાયકામાં એYટાકDટક િવ9તારના ઓઝોનહોલ(િછ‰)માં વસંતઋCુગાળામાં સમi ઓઝોન
આશર ૩૫૦ ડ(3ુ-ડો|સન 3ુિનટ ન—ધાયો હતો, તેની સામે હાલના આ વતમાન સમયગાળામાં ૧૫૦ ડ(3ુ-ડો|સન
3ુિનટ ઓઝોન સદર ઓઝોનહોલમાં જણાયો છે . એYટાકDટક 9‡ટોg9ફયરમાં િવ9C ૃત અને વારં વાર જોવા મળતા
ઓઝોનહોલની Cુલનામાં આg ટક 9‡ટોg9ફયરમાં ઓઝોનહોલ તેટrું Pયાપક જોવા મળCુ ં નથી.
ડબ•3ુએચઓ- િવ& આરો5ય સં9થાએ ન@( કરલા ‘3ુવી ઇYડ સ’-3ુવીઆઇ,અ•‡ાવાયોલેટ ઇYડ સ qગે
સમz કળવીએ. 6 ૂયના તડકામાં થતા 3ુવી રDડએશનની ચો@સ 9થાન અને સમયેથતી અસર માપવા ુ ં આ
3ુવીઆઇ Ñતરરા†‡(ય ધોરણછે . આ ઇYડZ ૧થી ૧૧ લસ (૧૧થી અિધક)ના ધોરણે માપવામાં આવે છે . #ને
3ુવીઆઇ કહ છે . 3ુવીઆઈ ૧ અને ૨ને iીન/લીલા રં ગથી દશાવવામાં આવે છે , # 3ુવી રDડએશન ઓ ં છે ,
તેŒ ુ ં 6 ૂચવે છે .3ુવીઆઈ ૩, ૪ અને ૫ને યલો/પીળા રં ગથી દશાવવામાં આવે છે , # 3ુવી રDડએશન મ<યમ છે ,
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તેŒ ુ ં દશાવે છે .3ુવીઆઈ ૬ અને ૭ને
ને •ાઉન
•ાઉન/કxથઇ રં ગથી દશાવવામાં આવે છે , #માં 3ુવી રDડએશન : ૂબ છે ,
તેŒ ુ ં 6 ૂચવે છે .3ુવીઆઈ ૮, ૯ અને ૧૦ને રડ/લાલ રં ગથી દશાવે છે , આ 3ુવી રDડએશન : ૂબ જ વLુ 6 ૂચવે
છે .3ુવીઆઈ ૧૧થી
થી અિધકને વાયોલેટ/Mંબલી રં ગથી દશાવવામાં આવે છે , આ 3ુવી રDડએશન અિતશય : ૂબ
જ 6 ૂચવે છે .

6 ૂયના તડકામાં અિધક સીધો સંસગ ટાળવો જોઇએ
જોઇએ. 6 ૂયના તડકાના Dદવસોમાં સન5લાસ પહરવા
જોઇએ. ઓછામાં ઓછા 3ુવી ૪૦૦ રDટ,ગના સન5લાસ
સન5લાસ, ૯૯થી ૧૦૦ ટકા 3ુવી રDડએશનને ખાળે છે . સન9 (નનો
ઉપયોગ કરો.૩૦ ક વLુની એસપીએફ
એસપીએફ-સન
સન Fોટ શન ફ ટર રDટ,ગ ુ ં સન9 (ન=વચાને સાર( 3ુવી રDડએશન સામે
6ુરZા આપે છે . 6 ૂયના તડકાથી Ñખો અને માથાની 6ુરZા માટ ચાર ત
તરફથી
રફથી પહોળ( હટ તેમજ હાથપગ સDહત
શર(રને ઢાંક તેવા વôો પહર(એ.રDžજરટર
રDžજરટર અને ઉપકરણોનો ઉપયોગ જવાબદાર(o ૂવક કર(એ.
કર(એ આ ઉપકરણ
બન-ઉપયોગી બને =યાર તેનોઇ-વૅ
વૅ9ટ તર(ક યો5ય િનકાલ કર(એ
કર(એ. ‘ઓઝોન žYડલી’ અથવા ‘એચસીએફસી ž(’
અથવા ‘ઊM કાયદZ’લે
લેબલવા

જ નŒુ ં ઉપકરણ ખાતર( કર(ને ખર(દ(એ. ઓરડાના Zે!ફળ અને કદને

<યાનમાં લઇને જ યો5ય Fકારના એસી
એસી-એર કgYડશનસનો ઉપયોગ કર(એ. એ.સી.-કYડYસરને
કYડYસરને lમની બહાર
છાંયડાંમાં y ૂકŒુ ં જોઇએ. એસી-કYડYસર
કYડYસર અને ઇPપોરટરની િનયિમત સફાઇ કરવી જોઇએ.
જોઇએ શ“તઃ રા!ે એસીનો
ઉપયોગ ટાળવો જોઇએ, અને વેgYટલેશન :ુ•લા કર(ને ઓરડા ુ ં તાપમાન ની[ુ ં રાખી શકાય.
શકાય lમ વLુ ઠંડો
કરવા માટ પંખાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ
જોઇએ. કાર ુ ં એસી થોડ(વાર Óાઇિવ,ગ કયા પછ( જચાrુ કરŒુ ં જોઇએ.
જોઇએ
ચાલો, આપણી o ૃxવી પરની zવ6 ૃg†ટ ટકાવવા માટ ઓઝોન પડને 6ુર Zત રાખવાના Fય=નો ચાrુ રાખીએ.
નરશ ઠાકર
(લે
લેખક Mણીતા પયાવરણીય FિશZક અને zપીસીબીના િનŒ ૃત જનસંપક અિધકાર( છે ,
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મૌસમ પDરવતન અને આપણે
ફા•tુની જોષી
ુ વી રWા છ(એ. િવ&ભરમાં કલાયમેટ
કલાયમેટ ચેઈYજની અસરો આપણે સૌ Eુદા-Eુદા 9વlપે અ ભ
ચેઈYજની અસરો ખરાબ ર(તે દખાઈ રહ( છે , આપણે Mણીએ છ(એ તેમ, COVID-19 એ મૌસમ પDરવતનના
સંકટને અટકાP3ુ ં નથી. લોકડાઉન દરિમયાન 6ુધરલા વાતાવરણમાં ઉ=સ°ન ુ ં 9તર ફર(થી વધી ર\ું છે . આ
89થિતમાં, આબોહવા સંકટને લગતી માDહતી લોકો 6ુધી 9થાિનક ભાષામાં પહોચાડવાની તાતી જlર છે .
આ Dદશાના એક Fયાસlપે કલાયમેટ ચેઇYજના F®ે સમાનતાના ‰g†ટકોણથી કાયરત લેખક jી
નાગરાજ આડવે (સœય, ટ(ચસ અગેઈY9ટ કલાયમેટ
WARMING IN THE INDIAN CONTEXT”

ાઈસીસ એYડ SAPACC) લ ખત oુ9તક

ુ ં tુજરાતી lપાંતર

“GLOBAL

“ભારત અને 5લોબલ વોિમÕગ” પયાવરણિમ!

ુ ાદ jી દ(પક ધોળDકયાએ કયf
પોતાની વેબસાઈટ પર ઉપલ|ધ કરાવી ર\ું છે . આ tુજરાતી Fકાશનનો અ વ
છે અને પયાવરણિમ!ના સœય ફા•tુની જોષીએ આ FD યામાં સહાય કર( છે . આ oુ89તકાના શlઆતના કટલાક
ભાગને આ# અહ€ Fકાિશત કર( રWા છ(એ.

… .

•! )!

‘2

અમને tુજરાતમાં Nુ ં Mણવા મ 3ુ?ં - થોડા વષf પહલાં અમારા Eૂથે ઉ_ર અને o ૂવ tુજરાતની
ૂ ો પર હવામાન પDરવતનની અસર Nુ ં થાય છે . o ૂવ
yુલાકાત લીધી.અમાર MણŒુ ં હCુ ં ક =યાં નાના ખેªત
tુજરાતનાં ગામોમાં લોકોએ અમને ક\ું ક િશયાળામાં ઘÊ અને મકાઈના
પાકને કટલાંક વષfથી

કુ સાન થાય છે . આ િવ9તાર અને નzકના

Fદશોમાં ઘÊ અને મકાઈ ગર(બો માટ પોષણના મહ==વના íોત છે .
છે •લાં કટલાંક વષfથી િશયાળો Fમાણમાં ગરમ રહવા લા5યો હતો અને
ઝાકળ પડવા ુ ં ઓ ં અથવા સાવ જ બંધ થઈ ગ3ુ ં હCુ.ં #મના
પોતાના ^ૂવા ન હોય એવાં મોટા ભાગનાં ગર(બ ^ુÚુંબોના પાક માટ
ઝાકળ જ ભેજનો એક મા! íોત છે . ઝાકળ ઓછ( પડ( ક ત{ન ન પડ(,
તે કારણે તેમનો પાક 6 ૂકાઈ ગયો, અથવા તો એમને જમીનો ખેડ«ા
િવના રહવા દવી પડ(.અમે તેમને o ૂછ¾ું ક િશયાળો હળવો કમ રહ છે ,
=યાર એમણે ભોળપણથી જવાબ આ યો: એ તો ^ુદરતના હાથની વાત
છે ." એમને ક•પના 6ુ<ધાં નહોતી આવતી ક માણસ આટલી હદ 6ુધી
^ુદરતને બદલી શક છે .પણ,આપણે બદલીએ છ(એ.
o ૃxવી ુ ં ગોદªું Mªું થવા લા53ુ ં છે . - કોલસો, ગેસ અને તેલ
વગેર અ8~મU ૂત •ધણો છે . એ આ# આખાય િવ&નાં એÉYજન છે . એ બાળવાથી આ# પણ, અને છે •લાં અઢ(સો
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વષથી, એમાંથી નીકળતો કાબન વાતાવરણમાં ઓ8 સજન સાથે જોડાય છે અને કાબન ડાયો સાઇડ (CO2)
બનાવે છે . ઓ8 સજનની #મ એ પણ દખાતો નથી અને એમાં કોઈ Mતની વાસ પણ નથી.પરં C ુ # ઓ8 સજન
ન કર( શક તે કાબન ડાયો સાઇડ કર( શક છે ; એ o ૃxવી §ારા ઉ=સ¼°ત થતા ગરમીના અGૃ~ય Dકરણો=સગને
અyુક Fમાણમાં શોષી લઈને સપડાવી શક છે . આŒુ ં બીM કટલાક વા3ુ પણ કર( શક છે ,#મ ક િમથેન (^ુદરતી
ગેસમાં)) અને નાઇ‡સ ઑ સાઇડ(ખાતરોમાંથી નીકળે ). પરં C ુ કાબન ડાયો સાઇડ બºુ અગ=યનો છે કારણક એ
વાતાવરણમાં હMરો વષf 6ુધી ટક( રહ છે . આ કારણોસર અને સરળતા માટ, આ oુ89તકામાં yુ>ય=વે કાબન
ડાયો સાઇડ પર <યાન કgY‰ત ક3ુn છે .
આમ છતાં, કાબન ડાયો સાઇડ િવલન નથી; હક(કતમાં, તે o ૃxવી પરના zવન માટ જlર( છે . કાબન
ડાયો સાઇડ (અને અYય iીનહાઉસ વા3ુઓ, #માં પાણીની વરાળનો પણ સમાવેશ થાય છે ) ^ુદરતી ર(તે
વાતાવરણમાં હાજર ન હોત, તોo ૃxવી ુ ં સરરાશ ઉ†ણતામાન N ૂYયની નીચે ૧૬qશ સેÉ•સયસ #ટrું ની[ુ ં હોત;
એમાં માણસ zવી ન શક. પરં C ુ આપણે વાતાવરણમાં કાબન ડાયો સાઇડ ઉમેરતા જઈએ છ(એ. આપણે
o ૃxવીના પેટાળમાંથી કોલસો, તેલ અને ગેસ કાઢ(એ છ(એ, અને ફ ટર(ઓ ચલાવવા, િસમેYટ બનાવવા, કાર
ચલાવવા, વીજળ( ઉ=પa કરવા અને આપણાં ઘરોને અજવાળવા, 9ટ(લ બનાવવા, એસી ચલાવવા, િવમાનો
ઉડાડવા, માલસામાનની હરફર કરવા, લડાઈઓ લડવા માટ આ અ8~મU ૂત •ધણને બાળ(એ છ(એ.આમાંથી
કટલીક FŒ ૃિ_ઓ જlર( છે , કટલીક સામા¼જક Gૃg†ટએ GુPયય #વી, તો કટલીક તો અ=યંત

કુ સાનકારક છે . આ

ર(તે, છે •લા ઉપલ|ધ EDGAR ડટા Fમાણે 2018માં અ8~મU ૂત •ધણ બાળ(ને અને િસમેYટ ુ ં ઉ=પાદન કર(ને
આખી Gુિનયાએ લગભગ 38 અબજ ટન (1 ટન = 1000 Dકલો) કાબન ડાયો સાઇડ વાતાવરણમાં ભેળPયો.
જગલો
ં
કપાવાથી અને જગલોની
ં
આગથી બીM પાંચ અબજ મેD‡ક ટન કાબન ડાયો સાઇડનો ઉમેરો થયો; 4યાર
લાકªું બળે અથવા સડ, =યાર તે CO2 બહાર કાઢ છે .
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િમથેન, નાઇ‡સ ઑ સાઇડ વગેર બીM iીનહાઉસ વા3ુઓનો વાતાવરણમાં ગરમી વધારવામાં ફાળો
‘CO2-સમકZ’ તર(ક માપવામાં આવે છે .આ#, આખી Gુિનયામાં iીનહાઉસ વા3ુઓ ુ ં ઉ=સ°ન લગભગ ૫૩
અબજ મેD‡ક ટન ‘CO2-સમકZ’ #ટrું છે . અને આપણે વષfવષ એમાં ઉમેરો કરતા જઈએ છ(એ. આપણે #ટલો
કાબન ઉ=પa કર(એ છ(એ તે બધોજ o ૃxવી પચાવી શકતી નથી. વષ 1750થી, આપણે #ટલો કાબન
વાતાવરણમાં ભેળવતા રWા છ(એ તેમાંથી 29 ટકા કાબન ડાયો સાઇડ Œ ૃZો, માટ( અને ઘાસનાં મેદાનોએ શોષી
લીધો. લગભગ એટલો જ કાબન ડાયો સાઇડ મહાસાગરોએ પચાવી લીધો. કાબન ડાયો સાઇડથી સyુ‰ના
પાણીમાં એિસડની મા!ા વધી ગઈ છે . બાક(નો અધા કરતાં થોડો ઓછો વાતાવરણમાં રWો. 2019 માં
વાતાવરણમાં કાબન ડાયો સાઇડ ુ ં સરરાશ Fમાણ 409 ppm (parts per million) હCુ.ં ઔ`ો ગક

ાંિતની

શlઆતમાં આ દર 278 ppm હતો, અને 4યાર 1958માં પહલવહલી વાર રો#રોજ ન—ધ રાખવા ુ ં શl થ3ુ ં =યાર
કાબન ડાયો સાઇડ ુ ં Fમાણ 315 ppm હCુ.ં છે •લાં ચાળ(સ લાખ વષમાં કાબન ડાયો સાઇડ ુ ં Fમાણ 400 ppm
6ુધી નહોCુ ં પહ—V3ુ;ં આ સીમા આપણે હવે પાર કર( દ(ધી છે . બધા iીનહાઉસ વા3ુઓ ુ ં વાતાવરણમાં
Fમાણપણ માપવામાં આP3ુ,ં # નેશનલ ઓસેનીક એYડ એટમો9ફDરક એડિમિન9‡શન (NOAA)ના અœયાસ
ુ ાર 496 ppm ‘CO2-સમકZ’ થ3ુ ં છે , # ચ—કાવી દ તેવી વાત છે .હz પણ દર વષ… 3 ppm ના દર એ
અ સ
વધCુ ં Mય છે .
એ ઉપર વાતાવરણમાં, એક અGૃ~ય ગોદડા #Œુ ં કામ કર છે . આપણે Mણીએ છ(એ ક ગોદªું પોતે તો
ºફ
ં ૂ પેદા નથી કરCુ,ં એ મા! ગરમીને સપડાવી લે છે . એ જ ર(તે, iીનહાઉસ વા3ુઓ o ૃxવી §ારા બહાર
નીકળતા ગરમીના અGૃ~ય ઇYžા-રડ Dકરણો=સગને કદ કર( લે છે , પDરણામે ગરમી વધી Mય છે . વાતાવરણમાં
દર વષ… પચાસ અબજ ટનથી વLુ કાબન ડાયો સાઇડ અને અYય વા3ુઓ ઉમેરવા એ આપણે ઓઢલા ગોદડા
પર એક પછ( એક ગોદડાં ચડાવતા જઈએ અને વધાર ને વધાર ગરમીને સપડાવી લઈએ એના #Œુ ં છે .
આ વા3ુઓએ સપડાવેલી ગરમી એટલી બધી જ|બરદ9ત છે ક એ હ(રોશીમા પર ફ–કાયેલા એક પરમાüુ
બ—બ #વા પાંચ પરમાüુ બ—બ દર સેકંડ વરસના 365 Dદવસ છે •લા પચાસ વષથી ઝ,કાતા રહ તેના બરાબર
છે . દરરોજ, એક સેકંડમાં પાંચ, દર કલાક 18,000, એક Dદવસમાં 4,32,000ના દર એ ચાrુ જ છે . આ
જ|બરદ9ત ગરમીમાંથી નેŒ ુ ં ટકાથી વધાર મહાસાગરોમાં Mય છે , કારણ ક પાણીની ઉ†ણતા ુ ં શોષણ કરવાની
Zમતા વધાર છે . બાક(ની ગરમીને કારણે 5લૅિશયરો અને બરફ પીગળે છે , જમીન ગરમ થાય છે , સyુ‰ો ગરમ
થઈ જવાથી જળચ

અને વષાચ

આડ પાટ ચડ( Mય છે , ઝંઝાવાતો વધાર ભયંકર lપ ધારણ કર છે અને

સyુ‰ની સપાટ( Ëચે ચડ છે .
5લોબલ વૉિમÕગ માપવા માટ જમીન અને સyુ‰થી થોડ( Ëચાઈએ ઉ†ણતામાન કટrું છે અને સમયાંતર
એમાં શો ફરફાર થયો તે જોવાય છે . 1880થી Gુિનયામાં હùMરો ઠકાણે આવાં માપ લેવાય છે .

… .
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1901થી ભારતમાં સરરાશ ઉ†ણતામાનમાં આશર 0.8 Dડiી

સેÉ•સયસ વધારો થયો છે . પરં C ુ 1981 પછ( વૉિમÕગનો દર વ<યો છે , અને આપüુ ં સરરાશ ઉ†ણતામાન દાયકામાં
0.17 Dડiી સેÉ•સયસના દર વધી ર\ું છે . પરં C ુ આ તો એક સરરાશ Ñકડો છે ; Dહમાલય બમણી ઝડપથી ગરમ
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થઈ રWો છે . IITM ના એક હાલના Dરપોટ Fમાણે ઉ_ર ભારતમાં દર દાયક ચોમાસા પહલાં હવે 0.5૦સે.વધાર
ુ Œ ૃ_ીય DહYદ( મહાસાગરમાં સyુ‰ની સપાટ( ુ ં ઉ†ણતામાન 1૦સે. #ટrું વ<3ુ ં છે ,# વૈિ&ક
ગરમી પડ છે . િવ વ
સરરાશ કરતાં વધાર છે . અને ભારતના ગરમ Fદશોમાં ગરમી વધવા ુ ં અને એની તાણ વધવા ુ ં હવે સામાYય
બની ગ3ુ ં છે .

-( . ' ˆ#& . -

tુજરાતમાં સરરાશ ઉ†ણતામાન જોઈએ તો,1951-2010ના હવામાન ખાતાના Ñકડા

Fમાણે વાિષpક સરરાશ સૌથી Ëચા અને સરરાશ સૌથી નીચા ઉ†ણતામાનમાં ન—ધપા! વધારો થયો છે . છે •લા
કટલાક દાયકાઓમાં અyુક ઋCુઓમાં ગરમી વધી હોવા ુ ં જણા3ુ ં છે . હવામાન પDરવતન સંશોધન કY‰, IITMo ૂણે §ારા કરાયેલો અœયાસ દશાવે છે ક ૧૯૫૧ અને ૨૦૧૫ વVચે tુજરાતમાં ખાસ કર(ને ચોમાસા o ૂવ…
(માચથી મે) અને ચોમાસા પછ(ના (ઓ ટોબર-નવે બર)ના સમયગાળામાં ઉ†ણતામાનમાં ભાર વધારો જોવા
મ યો હતો.
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વૈ‘ાિનકો ઔ`ો ગક

ાંિતની શlઆતમાં 1880-1920 દરિમયાન લેવાયેલી

ઉ†ણતામાનની આધારU ૂત સરરાશને િવ&ાસપા! ગણીને એની સાથે વતમાનની સરરાશ ઉ†ણતામાનની Cુલના
ૂ ા ગાળા માટ થતા ફરફાર અને ^ુદરતી વધઘટને અવગણીએ તોપણ ઔ`ો ગક
કર છે . Úંક

ા8Yત પહલાં હતી

તેના કરતાં આ# o ૃxવી 1.1૦સે. વધાર ગરમ છે . (આ^ૃિત-1). Gુિનયામાં અ=યાર દર દાયક 0.24 ૦સે.ના દર
ગરમી વધતી Mય છે . કટલાંક Zે!ો અને zવ6 ૃg†ટ, #મ ક આકDટક, ઉ_ર આDžકા અને દ Zણ 3ુરોપ, : ૂબ
ઝડપથી ગરમ થાય છે . આ વધારો કદાચ મોટો ન લાગે, પરં C ુ આપણી iહમાળા અને ઘણા zવો પર
ઉ†ણતામાનમાં થતા ફરફારોની અસર તરત દખાય છે .
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કાબન વાતાવરણમાં ભળવાની સાથે જ તરત ગરમી વધવા નથી

લાગતી. ગરમી મહાસાગરોમાં Mય, અને એને કારણે આખી જળસપાટ( ગરમ થઈ Mય, તે બaે વVચે ઘણાં
વષf ુ ં qતર રહ છે . તેથી, છે •લા કટલાક દાયકાઓમાં આપણે કરોડો મેD‡ક ટન iીનહાઉસ વા3ુઓ ઉ=સ¼°ત
કયા તેની અyુક ગરમી મહાસાગરોમાં ગઈ પણ તેની o ૂર( અસર હz વતાઈ નથી. IPCC એ 2018માં એના એક
સીમા ચ lપ Dરપોટમાં ક\ું છે ક ઉ†ણતામાન હz પણ વ<યા િવના નહ€ રહ.; જોક આ વધારો “0.5૦સે. કરતાં
ઓછો હોય એવી સંભાવના છે ”, પણ એટલોય વધારો અ=યારની 1.10 ડ(iી સે.ની Œ ૃÉ<ધની ઉપર હશે અને કદાચ
આ Ñકડો વધાર Ëચો પણ Mય.
આ oુ89તકામાં 5લોબલ વોિમÕગના વૈ‘ાિનક કારણો, ભારતના િવિવધ ભાગોમાં તેના yુ>ય Fભાવો,મૌસમ
પDરવતન qગે ુ ં રાજકારણ અને ભિવ†ય માટના કટલાક 6 ૂચનો આવર( લેવામાં આPયા છે . આ oુ89તકા
ૃ 3ુવાનો, સામા¼જક કાયકરો અને અYય રસ
yુ>ય=વે કોલેજ-3ુિનવિસpટ(ના િવ`ાથ¢ઓ, Fોફસસ-િશZકો, Mtત
ધરાવતા સામાYય નાગDરકોને <યાનમાં રાખીને લખાઈ છે . આ ઉપયોગી oુ89તકાની માDહતી રસ ધરાવતા PયDકત
અને સં9થાઓને િવના સંકોચે મોકલી શકો છો. ભારત અને 5લોબલ વોિમÕગ oુ89તકાની ઈ-કોપી જોવા માટ
É લક કરો -https://paryavaranmitra.org.in/publications/

સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦

પયાવરણ િમ!

34

સ ટ બર-ઓ ટોબર, ૨૦૨૦

પયાવરણ િમ!

35

