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અનૌપચા�રક �રસાયકલસ� સાથે ભાગીદાર� કરવાના સામા�જક,
પયા�વરણીય અને આ�થ�ક લાભો

 
 



��તાવના
 

કો�વડ -19 મહામાર�એ વૈ��ક અથ�તં�ને અ��થર બના��ંુ છે. �વ� બ�કનો અંદાજ છે કે આ
મહામાર�ને કારણે 88 થી 115 �મ�લયન લોકો દા�ણ ગર�બીની ��થ�તમાં આવી જશે. વળ�,
અનૌપચા�રક �ે�ના કામદારો  , જેઓ વૈ��ક કામદાર �ે�નો 60% �હ�સો છે, તેઓને આ

મહામાર�થી અગાઉની કોઈપણ વૈ��ક આફત કરતા સૌથી વ�ુ અસર થશે.   અનૌપચા�રક �ે�
જયારે દા�ણ ��થ�તમાં હોય �યારે આ �ે�ને બેઠુ�  કરવા માટ ે�ૂરતી મા�ામાં ર�કવર� ભંડોળ

ફાળવીને જવાબદાર� �નભાવવાનો એક અવસર સરકારો પાસે આ�યો છે
 

આ�થ�ક મોરચે �ુનઃ�ા��ત, રોજગાર�ની તકો�ંુ �નમા�ણ અને ગર�બી �નવારણ  - આ �ણ બાબતો
અ�યારે �વ�ભરના દેશોની સરકારો માટ ેઅ�તા�મે છે. આ બધાની સાથોસાથ આપણા સૌ
સમ� અગાઉથી ચા�યો આવતો કચરાનો �� તો ઉભો જ છે, જો કે તેને “ઝ�રો વે�ટ” ઉકેલો

અપનાવીને હાલ કર� શકાય તેમ છે. સરકાર હાલમાં ઉપર દશા�વેલી અ�તા�મની બાબતોને કચરા
�યવ�થાપનના �ુ�ા સાથે સાંકળ�ને ઉકેલી શકે તેમ છે. જો આ�થ�ક �ુનઃ�ા��ત માટનેા ભંડોળને
એક�કૃત ર�તે આ દ�તાવેજમાં દશા��યા અ�ુસાર જેને આપણે સામા�ય ર�તે હા��સયામાં ધકેલી
દઈએ છ�એ તેવા આપણા �ૂણે-�ૂણાના શહેરોમાં અનૌપચા�રક �ે� તર�કે કાય�રત “ઇનફોમ�લ
�રસાયકલસ�” વગ�ની સં�ૂણ� �મતાને �વક�સત કર�ને “ઝ�રો વે�ટ” �યવ�થા તરફ આગળ વધી
શકાય તે માટ ેવાપર� શકાય જેનાથી બેરોજગાર� ઘટ� શકે, કચરાના �માણમાં ઘટાડો થાય અને

વધારામાં સામા�જક-પયા�વરણીય �ે�ે પણ લાભ મળ� શકે. 
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 આશરે 12.6 થી 56 �મ�લયન લોકો અનૌપચા�રક �રસાય��લંગ
�ે�માં કામ કરે છે.
�લોબલ સાઉથ તર�કે �ણીતા દ��ણીય દેશોની મોટાભાગની
નગરપા�લકાઓ સૌથી મોટો ખચ� કચરાના �યવ�થાપન માટ ેકરે
છે, આ �વ�તારના ��ુ�ન�સપલ બજેટનો સરેરાશ 19% �હ�સો
કચરાના �યવ�થાપન માટ ેવપરાય છે.
કચરાને ઉપયોગી ર�તે �રસાયકલ કે કો�પો�ટ�ગ કરવાની જ�યાએ
અ�ય ર�તે �નકાલ કરવા�ું �માણ લે�ટન અમે�રકા અને કેરે�બયન
�વ�તારોમાં 96%  જેટ�ું છે, જયારે સહારાના દ��ણ ભાગમાં
આવેલા આ��કાના �વ�તારોમાં 93%  જેટ�ું છે. દ��ણ
એ�શયામાં 79%  કચરાને ઉપયોગી ર�તે �રસાયકલ અથવા
કો�પો�ટ કરવાને બદલે તેનો એમ જ �નકાલ કરવામાં આવે છે.
 ચીન, પા�ક�તાન, ભારત અને �ફ�લપાઇ�સમાં અનૌપચા�રક �ે�
�ારા થતા એક��ત થતા મટ�ર�યલ પૈક� 20 થી 50%  જેટલો
જ�થો �રસાયકલ�ગ ���યામાં �ય છે. જયારે �ા�ઝલમાં
�રસાયકલ�ગ ���યામાં જતા કુલ મટ�ર�યલનો 90% ભાગ
અનૌપચા�રક �ે� �ારા એક��ત કરાય છે. દ��ણ આ��કામાં
�ાહકલ�ી પેકે�જ�ગ અને કાગળના જ�થાના 80 થી 90 %
મટ��રયલને �ુનઃ�ા�ત કરવામાં આવે છે. 
સવ�સમાવેશક �રસાયકલ�ગ �યવ�થા અપનાવવાથી નવી
નોકર�ઓ ઉભી થવાની સંભાવનાઓની વાત કર�એ તો, 10,000
ટન �રસાય�લેબલ મટ�ર�યલ દર વષ� સરેરાશ 321 જેટલી
રોજગાર�ની તકો�ું સજ�ન કર� શકે તેવો અંદાજ છે

કચરાના �યવ�થાપનના ખચ�માં ન�ધપા� બચત અને સામા�જક
સહાય ખચ�માં ઘટાડો થાય.
ડ��પોઝલ સાઈટ વ�ુ વષ� �ુધી વાપર� શકાય, પયા�વરણીય
��થ�તમાં �ુધારો થાય અને �ીનહાઉસ વા�ુઓના ઉ�સજ�નમાં
ઘટાડો થાય.
આવ�યક સેવા �ૂર� પાડતા સમાજના મહ�વના વગ�ને આ�થ�ક
લાભની સાથે સામા�જક �યાય મળે.
આ ઝ�રો વે�ટ �યવ�થાના ભ�વ�ય તરફ આગળ વધવા માટે
સરકારને એક મજ�ૂત આધાર �ૂરો પાડ ેછે. 

અનૌપચા�રક �ે�ના �રસાયકલસ�ના સમાવેશ અને ઝ�રો વે�ટ
�યવ�થા અપનાવવાથી �ૂબ સારા પ�રણામો મળ� શકે છે. જેમકે, 

અગ�યની આંકડાક�ય મા�હતી:
 

મહ�વની બાબતો: 
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 અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�, જેઓ અનૌપચા�રક અથ��યવ�થામાં �રસાયકલ અને ક�પો�ટબેલ સામ�ીને એક��ત કરે છે,
તે�ંુ વગ�કરણ કરે છે અને તેના પર ���યા કરે છે તેમની ઉપર કો�વડ મહામાર�ની �ૂબ ગંભીર અસર થઈ છે, તેમની કાય�
કરવાની ��થ�ત અગાઉથી જ ખરાબ હતી, જે તેમની વત�માન પ�ર��થ�તને વ�ુ સંવેદનશીલ બનાવે છે. 2020ના લોકડાઉન
દર�મયાન �રસાય��લંગ �યવ�થા મ�હનાઓ માટ ે�થ�ગત કરવામાં આવી હતી, કચરો વીણનારાઓને ઘણા શહેરોમાં કામ
કરવાની મંજૂર� નહોતી અને �રસાય��લંગ માક�ટને ભારે �ુકસાન થ�ંુ હ�ંુ.     રોગચાળાની શ�આત થઇ તે પહેલાં એક

અંદાજ �ુજબ 12.6 થી 56 �મ�લયન લોકો અનૌપચા�રક �રસાય��લંગ �ે�ે કાય�રત હતા.   વત�માન આ�થ�ક મંદ�ને કારણે
કચરો વીણનારા લોકોની સં�યામાં ન�ધપા� વધારો થયો છે અને આ �ે�ે કાય�રત લોકોની વત�માન સં�યા આ આંકડા કરતા

વધારે હોવાની સંભાવના છે. 
આ અનૌપચા�રક �રસાયકલસ� જે �કારની સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા છે તે મોટાભાગની ��ુ�ન�સપા�લટ�ઝમાં અ��ત�વમાં
જ નથી અથવા �ૂબ �ાર� �ભક �તરમાં છે, મોટાભાગે તેઓને �ૂ�ય કે ન�હવત સહાયતા મળે છે અને ઉપરથી સતામણી અને
ધમક�ઓ સહન કરવી પડ ેછે.  ઘણા વષ�થી તેઓ સકારા�મક ર�તે આ�થ�ક, સામા�જક અને પયા�વરણીય �ભાવો લાવીને
દ��ણના દેશોમાં �રસાયકલ�ગ ���યાના ચ�માં ચાવી�પ ખેલાડ�ઓ બ�યા છે. ઘણા �થળોએ અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�
પોતાને એક �યવ�થાક�ય માળખામાં ગોઠવી શ�ા છે અને પ�રણામે તેમના �વન�નવા�હમાં �ુધારો ન�ધાયો છે. પણ,
મોટાભાગે હ� પણ તેઓ �ૂબ જ �ચ�તાજનક પ�ર��થ�તમાં કાય� કર� ર�ા છે. તેમની �ાથ�મક માંગ છે કે ��ુ�ન�સપલ
�રસાયકલ�ગ ની�તઓમાં તેમનો સમાવેશ કરાય. આ સમાવેશથી તેમની કાય� કરવાની પ�ર��થ�તમાં �ુધારો થશે અને તેમને

માટ ેગર�બીમાંથી બહાર નીકળવાનો માગ� ઉપલ�ધ બનશે, મા�યતા �ા�ત કામગીર�, વ�ુ સાર� અને ��થર આવક,
સામા�જક લાભો, તેમજ તેમની કુશળતાને વ�ુ સાર� ર�તે �વક�સત કરવાની અને નવી કુશળતા �નમા�ણની સંભાવના

તેઓના �વનની એક�દર �ુણવ�ામાં �ુધારો કરશે. આના કારણે તેમના બાળકો પર કુટુ�બની આવકમાં ફાળો આપવા માટ�ંુે
આ�થ�ક દબાણ ઘટશે, જેથી બાળકોને પણ લાભ પહ�ચશે.

 
 

અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�નો વત�માન સંદભ� 
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 �લોબલ સાઉથના શહેરોમાં �થા�નક સરકારો નબળા કચરા �યવ�થાપન સાથે સંકળાયેલી સમ�યાઓ અંગે ��ૃત છે અને ઘણા લોકો તેના ઉકેલો પણ
શોધી ર�ા છે. કચરાને ઉપયોગી ર�તે �રસાયકલ કે કો�પો�ટ�ગ કરવાની જ�યાએ અ�ય ર�તે �નકાલ કરવા�ંુ �માણ લે�ટન અમે�રકા અને કેરે�બયન
�વ�તારોમાં 96%  જેટ�ંુ છે, જયારે સહારાના દ��ણ ભાગના આ��કાના �વ�તારોમાં આ �માણ 93%  જેટ�ંુ અને દ��ણ એ�શયામાં 79%  જેટ�ંુ છે. 
 કચરાની ડ�પસાઈટ એ �થા�નક સરકાર માટ ે ટાઇમબો�બ સમાન મોટો �� છે. આસપાસની વ�તીને આ કચરાના ઢગલાને કારણે સહન કરવા પડતા
આરો�ય અને પયા�વરણના ��ો ગમે �યારે સંઘષ��ંુ કારણ બની શકે છે. વળ�, ડ�પસાઈટ ભરાઈ �ય �યારે નવી જ�યા શોધવી એ પણ માથાકૂટભ�ુ� કામ
છે.

મોટાભાગની નગરપા�લકાઓમાં કચરા �યવ�થાપન માટનેો ખચ� એ સૌથી વ�ુ હોવાને કારણે પ�ર��થ�ત વ�ુ જ�ટલ લાગે છે, આ ખચ� સરેરાશ ��ુ�ન�સપલ
બજેટના 19%  �હ�સો છે.    અને તેથી જ સવાલ ઉભો થાય છે કે તંગ રહેતા ��ુ�ન�સપલ બજેટનો આટલો મોટો �હ�સો કચરા �યવ�થાપન માટ ેવપરાય
છે �યારે તેને વ�ુ અસરકારક ર�તે ઉપયોગમાં કેમ લેવામાં આવતો નથી?

ઝ�રો વે�ટ �યવ�થામાં �રસાયકલસ�ની �ુ�ય �ૂ�મકા હોય છે. ઝ�રો વે�ટ એ ��ુ�ન�સપલ સો�લડ વે�ટ મેનેજમે�ટનો એક અ�ભગમ છે જે કચરાનો
ડ�પસાઈટ, લે�ડ�ફ�સ અને ઇ��સનેટસ� �ારા �નકાલ કરવાની �ણાલીને �મશ: ઘટાડવાનો �યાસ કરે છે, વ�ુ કચરો પેદા થતો હોય તેવા �થળોએ કચરા�ંુ
�નમા�ણ અટકાવવા માટનેી ની�તઓ અને કાય��મો અમલી બનાવીને, બગાડ કરનાર અને ઝેર� ઉ�પાદનોને ફર�થી �ડઝાઈન અને �ુનઃઉપયોગ કર�ને, 
 સમારકામ, �રસાયકલ�ગ તેમજ કો�પો�ટ�ગ અપનાવીને કચરાનો �નકાલ થઇ શકે. સમાંતર કચરા �યવ�થાપનને બદલે ચ��ય �યવ�થા (સર�ુલર �સ�ટમ)
અપનાવવા તરફ આગળ વધવાથી આ�થ�ક �ુન:�ા��ત અને સામા�જક �યાય બંને માટ ેમોટ� સંભાવના ઉભી થાય છે.

ઘણા �થળોએ, �રસાયકલ�ગ એ ઝ�રો વે�ટ તરફ આગળ વધવા�ંુ �વેશ �બ�દ ુછે, જે પછ�થી ઓગ��નક કચરાની ર�કવર� અને કચરાના ઘટાડા અંગેના કે���ત
અ�ય પગલાં સાથે �ૂરક બને છે.

હાલમાં, અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ની કામગીર� કચરાના એક�ીકરણ, �રસાયકલ સામ�ી પરની ���યા અને �શ�ણ તેમજ અ�ય બા� ��ૃ��ઓ પર કે���ય
છે. અ�ુક �થળોએ તેઓ ઓગ��નક કચરાની ��કયા કરવામાં પણ સંકળાયેલા છે. તેમ છતાં, ઝ�રો વે�ટ �યવ�થા લોકોની �મતાઓ પર આધા�રત હોવાથી
અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ની �ૂ�મકા �વ��ૃત કર�ને તેમને સમારકામ, સંશોધન, �હેર અ�ધકાર�ઓ સ�હતની અ�ય ��ૃ�તઓમાં સાંકળ� શકાય છે. 

ઝ�રો વે�ટ �યવ�થા તરફ �યાયી ર�તે આગળ ધપવા માટ ેઅનૌપચા�રક �રસાયકલસ� આવ�યક છે, �થા�નક, રા��ય અને આંતરરા��ય �તરે તેમની કુશળતા
અને સંગઠન�ંુ �તર સરકારો વ�ુ �યાયી અને ��થ�ત�થાપક �સ�ટમ બનાવી શકે તે માટ ેપાયા�પ બની શકે છે. 

ઝ�રો વે�ટ માટ ેઅનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ની �ૂ�મકા
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A worker at a material recovery facility in Tacloban, Philippines is putting
collected cans into a bag. ©Rommel Cabrera/GAIA
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એક અંદાજ �માણે દ��ણ આ��કામાં 80 થી 90% ઉપયોગ થયેલી પેકે�જ�ગ સામ�ી અને કાગળના કચરા�ંુ એક�ીકરણ
થાય છે.  
�ા�ઝલમાં નેશનલ વે�ટ પીકસ� �ૂવમે�ટ (MNCR) અંતગ�ત 600 જેટલી સહકાર� મંડળ�ઓ બની છે જે દેશમાં �રસાયકલ
થતી સામ�ીનો 90% જ�થો એક��ત કરવા�ંુ કામ કરે છે.
ભારતમાં કચરો એક��ત કરનારાઓ કુલ �રસાયકલ થતા �લાસ પૈક� 54% �લાસ, કુલ �રસાયકલ થતા �લા��ટક પૈક� 34-
45% �લા��ટક, 28-50% હાડ�બોડ�  અને �મ� કાગળને �રસાયકલ કરતા હોવા�ંુ અંદાજવામાં આવે છે.
એક અ�યયનમાં જણાવા�ંુ છે કે ચીનના નાન�જ�ગ શહેરમાં, કુલ �રસાયકલ સામ�ીમાંથી 70-80% સામ�ી અનૌપચા�રક
�રસાયકલસ� એક��ત કરે છે.
અ�યાસ અ�ુસાર �યારે કચરો વીણનારાઓ �ારા આ કામગીર��ંુ સંચાલન કરવામાં આવે છે �યારે અનૌપચા�રક �ે� �ારા
�ા�ત થતી �રસાયકલ�ગ સામ�ી�ંુ �માણ ચીન, પા�ક�તાન, ભારત અને �ફ�લપાઇ�સમાં 20 થી 50%  �ુધી�ંુ અને �યારે
ઇ�જ�તના કૈરોમાં આ �માણ 80% �ુધી�ંુ જોવા મ�ંુ છે.

 અનૌપચા�રક �ે� દ��ણના દેશોમાં �રસાય��લંગ ચ�નો આધાર છે. 
 

 
અનૌપચા�રક �ે� ઘણા દેશોમાં �રસાયકલ�ગ અને ફર�થી ઉ�પાદન �ે� માટ ેજ�ર� સામ�ી �ૂર� પાડનાર �ુ�ય �ુરવઠાકાર છે.
એક અ�ુમાન �માણે લે�ટન અમે�રકા અને કેરે�બયન �ે�માં અનૌપચા�રક �ે� �થા�નક ઉ�ોગ અને �નકાસકારો �ારા વપરાતી

�રસાયકલ સામ�ી પૈક� 50-90% જેટલી સામ�ી �ૂર� પાડ ેછે પણ તેમને મા� 5% જેટલો જ નફો મળે છે. 
 

તેથી જ અનૌપચા�રક �ે� હાલમાં �રસાયકલ�ગ ઉ�ોગને સબ�સડ� �ૂર� પાડ� ર�ંુ છે એ વાતને મા�યતા આપવી યો�ય જણાય
છે. ધનવાન દેશોમાં માક�ટમાં �ૂકાતી �રસાયકલ સામ�ીની �ક�મત જે તે કોપ�રેશનો કે સરકાર �ારા ઉઠાવવામાં આવે છે તેને

અનૌપચા�રક �ે� સમાવેશી બનાવી ર�ંુ છે.

ઝ�રો વે�ટ માટ ેઅનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ની �ૂ�મકા
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ઇ��સનેટર કરતાં વ�ુ બચત 

કચરાના �યવ�થાપનના ખાનગીકરણ કરતા વ�ુ ફાયદાકારક

�વ�ભરમાં ઇ��સનેટર�ંુ વેચાણ થઇ ર�ંુ છે પણ આ�થ�ક મોરચે સમાવેશી ઝ�રો વે�ટ �યવ�થા, વે�ટ-ટુ-એન��  ઇ��સનેરેટસ� કરતા વ�ુ પરવડ ેતેવી છે.    વ�ુમાં, આ
ઇ��સનેટર �લા�ટ પયા�વરણ અને આરો�ય પર અસર કરે છે. આ ઉપરા�ત, તે �ૂબ વ�ુ ખચ�થી ઓછામાં ઓછા 30 વષ� �ુધી �ક�મતી સામ�ીને બાળ� નાખવા માટે
��ુ�ન�સપા�લટ�ને બાંધી દે છે, તેની સામે �ૂબ ઓછ� નોકર�ની તકો ઉભી થાય છે અને તે અ�ય ર�તે �ુકસાન પણ કરે છે. ઉ�ચ �દૂષણ �નયં�ણ ધોરણોવાળા
ઇ��સનેટર �લા�ટનો બાંધકામ ખચ� તેની �થા�પત �મતા �માણે આશરે 600 USD થી USD 1,000 USD /ટન જેટલો છે અને સામે તે ��ત 10,000 ટન 1.7
જેટલી નોકર��ંુ સજ�ન દર વષ� કરે છે.

 ઘણીવાર શહેરોમાં કચરા �યવ�થાપન�ંુ કામ ખાનગી ક�પનીઓને સ�પવામાં આવે છે પણ તે પહેલાથી આ �ે�માં કાય�રત લોકોને બાકાત રાખે છે અને તે
�થા�નક સરકારોને મ��ંુ પણ પડ ેછે.   બી� તરફ, ઘણાં શહેરોનો અ�ુભવ દશા�વે છે કે જયારે કચરો વીણનારા સાથે ભાગીદાર� કરાય છે �યારે
સમાવેશી �થાઓથી કચરા �યવ�થાપનના ખચ�માં ખરેખર ઘટાડો થયો છે. “�ુમન ઇન ઇ�ફોમ�લ એ��લોયમે�ટ : �લોબલાઈઝ�ગ એ�ડ ઓગ�નાઇઝ�ગ
(WIEGO)ના અ�યાસના આધારે કોલં�બયા દેશના બોગોટા શહેરમાં ખાનગી કો��ા�ટરને બદલે ઇ�ફોમ�લ �રસાયકલસ�નો સમાવેશ કરાયો �યારે શહેરના
કચરા �યવ�થાપનના ખચ�માં 11% નો ઘટાડો ન�ધાયો. ઈ��તના કૈરો શહેરમાં કચરો એક��ત કરનારાઓને �રસાયકલ�ગ �સ�ટમ સ�પાઈ તેનાથી દર
વષ� 14.5 �મ�લયન �ુરોની બચત થઇ. �ાઝ�લના �દયાદેમા ��ુ�ન�સપા�લટ�માં કચરો વીણનારાઓના કામથી દર મ�હને 10,000 �ુ. એસ. ડોલરની
બચત થઇ.   ભારતના �ૂણે શહેરમાં SWaCH કો-ઓપરેટ�વ �ારા કચરા �યવ�થાપનની કામગીર� થાય છે જેનો ખચ� ભારતના બી� શહેરોમાં આ
માટનેા ખચ�ના પાંચમાં ભાગથી પણ ઓછો છે.   બી� એક અ�યાસમાં લે�ટન અમે�રકાના શહેરોમાં ચાલતા જુદા-જુદા 8 �ક�પો�ંુ �વ�ેષણ કરવામાં
આ��ંુ �યાં �રસાય�લેબલ સામ�ીના સં�હ, પ�રવહન, વગ�કરણ અને �ોસે�સ�ગની કામગીર� નગરપા�લકા, ખાનગી ક�પનીઓ, અનૌપચા�રક
�રસાયકલસ� એસો�સએશનો �ારા અથવા તો આ સ�ૂહોના સહયોગથી ચાલતી હતી. આ અ�યાસમાંથી કોઈ સં�થા/સ�ૂહ �ારા ચાલતી �યવ�થા અને
તેના ખચ� વ�ચેનો કોઈ સબંધ હોવા�ંુ બહાર આ��ંુ નથી. પણ સૌથી વ�ુ ખચ� સં�ૂણ�પણે ખાનગી ક�પની �ારા ચલાવવામાં આવતા �વક�પમાં, �યાં
�રસાય�લેબલ સામ�ીના સં�હ માટ ેડોર-ટુ-ડોર કલેકશનની જ�યાએ ક�ટનેર વપરાતા હતા, �યાં થતો હોવા�ંુ આ અ�યાસ દશા�વે છે. કચરા
�યવ�થાપનની કામગીર��ંુ ખાનગીકરણ કરવાથી જે શહેરોમાં કચરો ઉપાડનારાઓ પહેલેથી જ �રસાય�લેબલ સામ�ી એક��ત કરે છે   તેવા શહેરોમાં
સંઘષ�ની સંભાવના ઉભી થાય છે અને તે �રસાયકલ�ગના �માણ પર નકારા�મક અસર કરે છે અને ગર�બીમાં વધારો થાય છે. દાખલા તર�કે, કૈરો શહેરમાં
જયારે કચરો ઉપાડનારાઓ �ારા થતી કામગીર� ખાનગી ક�પનીને સ�પાઈ �યારે �રસાયકલ�ગના �માણમાં 20% ઘટાડો થયો.

સમાવેશી ઝ�રો વે�ટ �યવ�થા અપનાવવાથી શહેરોને થનાર ફાયદાઓ
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કચરાના �નકાલ �થળોનો �વનકાળ લાંબો કર� શકાય. 
અનૌપચા�રક �ે� �ારા કચરામાંથી સામ�ીની �ુન:�ા��ત કરવાથી
કચરાના સં�હ અને �નકાલ માટ ેવપરાતા ડ��પ�ગ �થળો અને લે�ડ�ફલ
સાઈટનો �વનકાળ લાંબો બને છે. મોટાભાગના દેશોમાં અનૌપચા�રક
ર�તે કચરો એક��ત કરતા લોકો �રસાય�લેબલ મ�ટ�રય�સને �ુન:�ા�ત
કરવા પર �યાન કે���ત કરે છે, જે�ંુ �માણ કચરાના �નકાલ �થળોમાં
ઠલવાતા ��ુ�ન�સપલ ઘન કચરાના 20 થી 30%  જેટ�ંુ છે. જે �થળોએ
બા� સહયોગ મળે છે �યાં તેઓ કો�પો�ટ�ગ અથવા એનારો�બક
ડાયજેશન ���યા માટ ે�ોત પરથી જ વગ�કૃત થતા ઓગ��નક કચરાને
પણ ભેગો કરે છે. દ��ણીય દેશોમાં કચરાના કુલ �માણમાં ઓગ��નક
ઘટક�ંુ �માણ (50% થી વ�ુ) છે - અનૌપચા�રક કચરો વીણનાર
કામદારોનો �યવ�થામાં સમાવેશ કર�ને શહેરો �ોતથી જ ઓગ��નકને
અલગ કરવાને કારણે �નકાલ �થળોના �વનચ�ને બમણાથી વ�ુ
લંબાવી શકે છે.

પ�રવહન અને �નકાલ ખચ�માં બચત. 
�રસાયકલ કર� શકાય તેવી સામ�ી પર શહેરોમાં જ ���યા કરવાથી પ�રવહન
અને �નકાલ સંબં�ધત ખચ�ને ટાળ� શકાય છે, આનાથી સામા�યપણે શહેરની
બહારના �વ�તારોમાં થતા કચરાના ઢગલા અને લે�ડ�ફ�સને પણ ટાળ� શકાય
છે. એક અ�ુમાન અ�ુસાર દ��ણ આ��કામાં અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ની 
 સહકાર� મંડળ�ના કામથી નગરપા�લકાઓને કચરાના �નકાલ ખચ�માં દર વષ�
40 �મ�લયન ડોલરની બચત થાય છે.  ચીનના નાન�જ�ગ શહેરમાં થયેલ બી�
અ�યાસમાં જણા�ંુ કે કચરો વીણનારાઓ ��ુ�ન�સપલ ઘન કચરાના �નકાલ
ખચ�માં 17.6 થી 22 �મ�લયન �ુ. એસ. ડોલરની બચત કરાવે છે.  આ
ઉપરા�ત, 2 અબજ જેટલા લોકો કચરાના સં�હ�થાનમાંથી કચરો એક��ત
કરવાની તક મેળવી શકતા નથી.  સરકારો સામે આ જ�ટલ પ�ર��થ�ત છે અને
હાલમાં અનૌપચા�રક કચરો એક��ત કરનારાઓ આ ��ના ઉકેલમાં મદદ કર�
ર�ા છે.
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ગર�બી ��થર છે. 
કચરો વીણવા�ંુ કામ મોટ ેભાગે દા�ણ ગર�બીની ��થ�તમાં ટકેા�પ બને છે. કટોકટ�ના
સમયમાં, સરકારની નજર �ૂકવીને કચરામાંથી મળતી �રસાય�લેબલ સામ�ીના
વેચાણથી થતી આવક �ૂખને ભાંગવામાં મદદ�પ બને છે. �ફ�લપાઇ�સના ��વઝન
�સટ�માં, પેઆટાસ લે�ડ�ફલ સાઈટની ન�ક રહેતા એક �રસાયકલસ� આ શ�દોમાં
પોતાની ��થ�ત વણ�વે છે - "પેગ વાલાંગ બા�ુરા, વાલંગ પેરા, વાલાંગ પેગકૈન", ("જો
�યાં કચરો ન હોય તો અમારે માટ ેકોઈ પૈસા નથી, કોઈ ખોરાક નથી"), �ફ�લપાઇ�સમાં
વષ� 2020   ના આંકડા �માણે દેશના 30% રહેવાસીઓને એટલે કે 7.6 �મ�લયન
લોકોને પરાણે ઉપવાસ કરવો પડ ે છે. કચરા �યવ�થાપન �યવ�થા�ંુ ખાનગીકરણ,
ખાનગી ક�પનીઓ અને આ��વકા માટ ે�રસાય�લેબલ સામ�ી પર આધા�રત કચરો
વીણનારાઓ વ�ચે કચરામાંથી આ સામ�ી મેળવવા માટનેી �પધા� ઉભી કરે છે.
ભારતના �દ�હ� ��થત ઓખલા ખાતે કચરો એક� કરતા સ�ુદાયનો અ�યાસ દશા�વે
છે કે કચરા કામદારો તેમને કચરામાંથી મળતી �નય�મત આવક સામે પડકાર ઉભો
થાય તો પણ પોતા�ંુ �ે� બદલવા તૈયાર નથી થતા, તેઓ ખરાબ પ�ર��થ�તમાં પણ
પોતા�ંુ એ જ કામ ચા�ુ રાખે છે. આવક સરભર કરવા તેઓ કામનો સમય વધારે છે,
ન�કના બી� �વ�તારમાંથી કચરો એક� કરે છે, �વનધોરણમાં ઘટાડો કરે છે અને
અ�ુક �ક�સામાં, આવક વધારવા માટ ે કચરો વીણવાના કામમાં બાળકોને સામેલ
કરવામાં આવે છે.

�ીનહાઉસ ગેસના ઉ�સજ�નમાં ઘટાડો. 
�લોબલ એલાય�સ ઓફ વે�ટ પીકસ� અને WIEGOના અ�ુમાન �ુજબ,
સેનેગલના ડાકારમાં મેબી��ુસ ડ�પસાઈટ પર કામ કરતા �રસાયકલસ� આ સાઇટ
પરના કચરાને બગડતો અટકાવી વષ� લગભગ 32,000 ટન કાબ�ન
ડાયો�સાઈડ(CO2e)ના ઉ�સજ�નને રોકે છે. આજ���ટનાના ��ુનોસ એરેસ શહેરની
“અમનેસર દ લોસ કાટ�નેરોસ” કો-ઓપરેટ�વ �વ�વધ ર�તે કાબ�ન ડાયો�સાઈડ�ંુ
ઉ�સજ�ન(CO2e)ઘટાડ ેછે, કાચા માલ તર�કે �રસાયકલ સામ�ી ઉપલ�ધ કરાવીને
દર વષ� લગભગ 69,000 ટન કાબ�ન ડાયો�સાઈડ ઉ�સજ�નને અટકાવે છે,
�ુ�લામાં કચરો સળગાવવાને ટાળ�ને વષ� 43,000 ટન કાબ�ન ડાયો�સાઈડ
ઉ�સજ�ન ઘટાડ ેછે અને �કોની જ�યાએ મે��ુઅલ ગાડ�ઓનો ઉપયોગ કર�ને દર
વષ� 157 ટન CO2e (કાબ�ન ડાયો�સાઈડ ઉ�સજ�ન) અટકાવે છે. ભારતના �ૂણે
શહેરમાં �વચ(SWaCH) વે�ટ પીકસ� કો-ઓપરેટ�વ કચરાના ડોર-ટુ-ડોર કલે�શન
અને મ�ટર�યલ �ોસે�સ�ગ સ�વ�સ �ારા એક વષ�માં 39,195 પેસે�જર વાહનોમાંથી
નીકળતા ઉ�સજ�ન જેટલા �માણમાં �ીનહાઉસ વા�ુઓને વાતાવરણમાં ભળતા
અટકાવી �વ�છ પયા�વરણ માટ ે�ન�મ� બને છે.
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સામા�જક �પરેખાની �ળવણી.
ઘણાં અનૌપચા�રક �રસાયકલસ� એસો�સએશનો અ��ે� અને બાળ સંભાળ કે��ો ચલાવે છે,
વં�ચત સ�ુદાયો અને સરકારો વ�ચેના જોડાણ માટ ે��ત�ન�ધ�વ કરે છે, આ �ે� માટ ેરચાયેલ
ની�તઓ�ંુ સમથ�ન કરે છે અને ગર�બો�ંુ �વનધોરણ �ુધારવા માટનેી યોજનાઓ સરકારને ���ુત
કરે છે. દાખલા તર�કે, આજ���ટનામાં કચરો એક��ત કરતા કામદારો સ�હતના અનૌપચા�રક �ે�ે
કાય�રત કામદારો વતી રજૂઆત કરતા ‘�ુ�નયન ઓફ વક�સ� ઇન ધ પો��ુલર ઇકોનોમી ઇન
આજ���ટના’ (UTEP), એ સરકાર સમ� એક સં�ુ�ત માનવ �વકાસ યોજના રજૂ કર� જેમાં
મહામાર�ની આ�થ�ક અસરોને ઘટાડવા માટ ે�રસાયકલ�ગ �ે�ને સામેલ કર�ને ઔપચા�રક
અથ�તં�માં 4 �મ�લયન રોજગાર� ઉભી કરવાનો લ�યાંક પણ સામેલ હતો. ભારતમાં પણ એ
ન�ધા�ંુ છે કે અનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ને મા�યતા આપીને ઘરે-ઘરેથી કચરો એક� કરવાના કામને
પ�રણામે �વ�વધ વગ�, ��તઓ અને �ા�તઓ વ�ચે �ુમેળભર� ��થ�ત ઉભી થાય છે જેનાથી
સામા�જક ઘડતરને મજ�ૂત બનાવવામાં મદદ થાય છે.

ઉપરો�ત આંકડા દશા�વે છે કે કચરા �યવ�થાપનમાં અનૌપચા�રક કામદારોને સમા�વ� કરવાનો
�ાર� �ભક ખચ� �ૂબ ઝડપથી નગરપા�લકાઓ માટ ેબચત�પી પ�રણામોમાં ��યમાન થવા લાગે છે,
તેનાથી ગર�બી ના�ૂદ�ની સાથોસાથ સામા�જક �યાય અને સમાવેશી બાબતોને �ાધા�ય આપતા
સામા�જક સહાય સાથે સંકળાયેલા અ�ય �હેર ખચ�માં પણ ઘટાડો થાય છે. આ બચત કચરા
�યવ�થાપનની �યવ�થામાં પ�રવહન અને �નકાલના ખચ�માં ઘટાડો થવાને કારણે થાય છે, આ
ઉપરા�ત, �રસાય�લેબલ સામ�ીના વેચાણથી થતી આવક, ખચા�ળ ક�ટનેરને બદલે ઘરે-ઘરેથી
કચરા�ંુ એક�ીકરણ સં�હ ખચ�માં ઘટાડો અને ખાનગી ક�પનીઓ કરતા વ�ુ સાર� આ�થ�ક ર�તે
કાય��મ, સામા�જક ર�તે સમા�વ� અને પયા�વરણીય ર�તે ટકાઉ �સ�ટમ ઉભી થાય છે. બચત
�ારેય ઓછ� �ૂકવણી કર�ને અથવા તો મજૂરની ��થ�ત બગાડ�ને થવી જોઈએ નહ�. વત�માન
આ�થ�ક કટોકટ� એ આપણા માટ ેસામા�જક ર�તે �યાયી તેમજ પયા�વરણીય અને આ�થ�ક ર�તે
��થ�ત�થાપક હોય તેવા અથ�તં� તરફના પ�રવત�નમાં રોકાણ કરવા માટનેી એક તક છે.
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અનૌપચા�રક �ે�માં રોજગાર�ની સંભાવના

�થા�નક સરકારો તેમની કચરા �યવ�થાપન પ�ધ�ત ઝ�રો વે�ટના અ�ભગમો �ારા �ુધારવામાં રોકાણ કર� શકે અને
સાથોસાથ �થા�નક રોજગાર��ંુ સજ�ન કર� શકે. આ અનૌપચા�રક �રસાયકલસ� જે અગાઉથી ઉપયોગી �ૂ�મકા
ભજવી ર�ા છે તેમને મા�યતા �દાન કર�ને, તેમની સાથે જોડાણ કર�ને તેમજ તેમની સાથે વ�ુ સાર� ર�તે
�રસાયકલ�ગ અને ક�પો��ટ�ગ સેવાઓ �દાન કરવા માટ ેભાગીદાર� કર�ને આ શ� બની શકે. 

આનાથી ન�ધપા� ર�તે રોજગાર�ની તકોની સંભાવના છે. કચરો ઉપાડનારાઓ સાથે કરાર કરનારા સં�યાબંધ
શહેરોની મા�હતીને આધારે કહ� શકાય કે લે�ડ�ફ�સ આધા�રત ��ત 10,000  ટન સામ�ી �ારા ઉભી થતી વા�ષ�ક
સરેરાશ 1.8  નોકર�ની સં�યાની સરખામણીએ સમા�વ� કચરા �યવ�થાપન �ણાલીઓ વા�ષ�ક ધોરણે ��ત
10,000 ટન �રસાય�લેબલ સામ�ીથી સરેરાશ 321 નોકર�ઓ ઉભી કરે છે.

��ુનોસ એરેસ, આજ���ટના: 184 નોકર�ઓ/10,000 ટન વા�ષ�ક

લો���ના, �ા�ઝલ: 302 નોકર�ઓ/10,000 ટન વા�ષ�ક

ડોઇસ ઇર�મઓસ, �ા�ઝલ: 288 નોકર�ઓ/10,000 ટન વા�ષ�ક

પેઆલોલોન, �ચલી: 555 નોકર�ઓ ��ત 10,000 ટન વા�ષ�ક

બ�ગ�ુ�, ભારત: 304 નોકર�ઓ ��ત 10,000 ટન વા�ષ�ક

5,300 ર�જ�ટડ�  કામદારો�ંુ સંચાલન કરતી 12 કચરો એક��ત કરનારાઓ(વે�ટ પીકસ�)ની સહકાર� મંડળ� �ારા કરાર આધા�રત
ચલાવાતી �રસાયકલ�ગ �યવ�થાના પ�રણામે.

�થા�નક સરકારે કચરો એક� કરનારાઓની સાત સહકાર� મંડળ�ઓ સાથે કરાર કય� છે અને તેઓ કચરાના સં�હ, ���યા અને
�રસાયકલ સામ�ી�ંુ વેચાણ કરે છે તેના પ�રણામે. 

કચરો એક� કરનાર સંગઠન શહેરનો તમામ કચરો એક��ત કરે છે, વેચાણ માટ ે���યા કર�ને �રસાય�લેબલ સામ�ી તૈયાર કરે છે
અને કચરાના �યવ�થાપનમાં �ુધારા માટ ે�ાહકોને સલાહ �દાન કરે છે.

સમાવેશી પ�ધ�ત અપનાવીને કચરો એક� કરનારાઓ ઓળખ કાડ�  સાથે ઘરે-ઘરેથી કચરો અને �રસાય�લેબલ સામ�ી એક��ત કરે
છે જેનાથી તેઓ લ�ુ�મ વેતન કરતા 1.3-2.5 ગણી વ�ુ  કમાણી કરે છે. 

“હા�સ� ડાલા” પહેલમાં કાય�રત 200 કમ�ચાર�ઓ (જેઓ અગાઉ કચરો વીણવા�ંુ કામ કરતા હતા.) ના પ�રણામે, જેઓ 30,000
ઘરોમાંથી કચરો એક��ત કરવાની સાથે તેમને પયા�વરણીય �શ�ણ પણ આપે છે, એક��ત કચરામાં 90% �ોતથી વગ�કૃત થઈને
આવે છે અને 80% કચરો લે�ડ�ફ�સ �ુધી જતો નથી. આ કમ�ચાર�ઓ તેમની અગાઉની આવક કરતા બે-�ણ ગણી કમાણી કરે છે.
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આ�થ�ક �ુન:�ા��ત માટ�ંુે ભંડોળ તેમજ કચરા �યવ�થાપન અને આબોહવા પ�રવત�ન માટ ેઉપલ�ધ અ�ય ભંડોળનો ઉપયોગ
અગાઉથી આ �વષે ઉપયોગી કાય� કર� રહેલા જૂથની કામ કરવાની પ�ર��થ�તઓમાં �ુધારો થાય તે માટ ેકરવાની આ તક છે. અ�યંત
દા�ણ પ�ર��થ�તઓમાં કાય�રત આ �રસાયકલસ�ને એમ જ છોડ� દઈને આ�થ�ક બચત કરવાનો ર�તો અપનાવવો જોઈએ નહ�.

લગભગ બધા સફળ સમાવેશી ઉદાહરણોમાં જોવા મ�ંુ કે કચરો વીણનારાઓ પોતાને એક જૂથ તર�કે ગોઠવીને, સમાવેશ કરવાની
માંગ કર�ને સરકાર સમ� �વક�પો રજૂ કરે છે અને તેનાથી જ સફળતા મળે છે. હવે �થા�નક સરકારોએ સમાવેશીકરણની આ

���યાને સ��ય ર�તે આગળ વધારવાનો સમય છે.
 

જુદા જુદા �દેશોમાં કચરો એક� કરતા જૂથોએ જે સરકારો ઝ�રો વે�ટ પ�ધ�ત અમલમાં �ૂકવા માંગે છે તેમને સહાય�પ થવા એક
�વ��ૃત �ણકાર� મેળવી લીધી છે:

 
 

 
 

ભારતના �ૂણે શહેરમાં �વચ(SWaCH) સહકાર� મંડળ�, �ૂણે ��ુ�ન�સપલ કોપ�રેશન સાથેના કરાર અ�ુસાર 840,000 ઘરોમાંથી
ઘરે�ંુ કચરો એક��ત કરવાની સેવા �દાન કરે છે, દર વષ� લગભગ 400,000 ટન કચરો એક��ત કરે છે અને 3,500 કચરો
ઉપાડનારાઓને રોજગાર� આપે છે. 

આજ��ટ�નાના 30 �મ�લયન વ�તીવાળા ��ુનોસ એરેસ શહેરમાં કચરો એક� કરનારાઓ(વે�ટ પીકસ�)ની 12  સહકાર� મંડળ�ને
સરકારે �રસાયકલ�ગ �યવ�થા ચલાવવા�ંુ કામ આ��ંુ છે જેઓ ઘરે-ઘરેથી �રસાય�લેબલ સામ�ી એક��ત કરે છે, નાગ�રકોને
�ોત પરથી જ કચરો વગ�કૃત કરવા �શ��ત કરે છે, તેઓ 16 વગ�કરણ કે��ો ચલાવે છે. આ સરકાર અને કચરો એક� કરતી
મંડળ� �ારા સ�ંુકત ર�તે ગોઠવાયેલી પ�ધ�ત�ંુ ઉદાહરણ છે.  રા��ય �તરે અનૌપચા�રક અથ�તં�ના રા��ય �નયામક જે પોતે એક
સમયે કચરો એક��ત કરવા�ંુ કાય� કરતા હતા, તેઓ હાલમાં દેશમાં કચરો એક��ત કરનારાઓને સહાયક સાધનો ઉપલ�ધ
કરાવીને, વેચાણની ��થ�તમાં �ુધારો કર�ને અને એક��ત સામ�ી�ંુ �ૂ�યવધ�ન કરતી બાબતોને કે��માં રાખીને ચાલતા કાય��મ�ંુ
સંચાલન કરે છે. 

દ��ણ આ��કાના સસોલબગ�માં, વાલ પાક�  સહકાર� મંડળ� 3,000 ઘરોમાંથી �ોતથી વગ�કૃત થયેલી �રસાય�લેબલ સામ�ી
ઘરે-ઘરેથી એક��ત કરે છે.

�ફ�લપાઇ�સના સાન ફના��ડો શહેરમાં અનૌપચા�રક કચરો એક� કરનારાઓને ઝ�રો વે�ટ  પ�ધ�તનો ભાગ બનવાયા. તેમને સં�હ,
ર�તાઓની સફાઈ, કચરા�ંુ વગ�કરણ અને સામ�ીની �ુન:�ા��ત માટનેી �ુ�વધાના સંચાલનના કાય� સોપાયા. શહેરમાં લે�ડ�ફલમાં
જતા કચરા�ંુ �માણ 80% ઘટ� ગ�ંુ છે અને કરાર પરના કામદારોને પગાર અને કામ કરવાની સાર� ��થ�ત મળ� રહે છે.

38

39

40

41

42

12 | સવ�સમાવેશક �ુનઃ�ા��તની �દશામાં



અનૌપચા�રક �ે� સાથે ભાગીદાર�: કચરા�ંુ �યવ�થાપન �ુધારવા માટે
લોકશ��ત

 
અનૌપચા�રક �ે�ને કચરા �યવ�થાપનમાં સામેલ કરવાના ઘણા ર�તાઓ છે, એની શ�આત સમાવેશી
�યવ�થાના આયોજનમાં અનૌપચા�રક કામદારોને સામેલ કર�ને અને તેમની જ��રયાતો અને માંગને

સમ�ને કરવી જોઈએ. સમાવેશ કરવાનો માગ� સરળ નથી અને ઘણીવાર ��ુ�ન�સપલ વે�ટ �વભાગની
સામા�ય કામગીર� �સવાયના �ુ�ાઓ અંગે �વચારણા કરવી જ�ર� બને છે જેમકે, આરો�ય સંભાળ,

બાળ મજૂર� �નવારણ, �થળાંત�રત મજૂરો માટ ેસહાય, અને અ�ય. આ �ુ�ાઓ અંગે સંબં�ધત સરકાર�
�વભાગો સાથેનો સંવાદ એ �ુ�ય બાબત છે.

 
 

ઓળખ, ગણતર� અને ન�ધણી: કામદારોની ન�ધણી કરવી અને તેમની
જ��રયાતો �ણવી, તેમના કાય�ને કાયદેસર બનાવવા માટ ેઓળખ કાડ�
આપ�ંુ.
તાલીમ ગોઠવવી, �ય��તગત �ુર�ા ઉપકરણો અને ગણવેશ આપવો.
તેમને કચરા �યવ�થાપન સેવાના કાયદેસર સ�ય તર�કેની મા�યતા આપતા
ની�ત-�નયમો ઘડવા.
સામ�ીનો સં�હ અને વગ�કરણ કરવા માટ ેજ�યા આપવી.
તેમને કચરો એક� કરવા અને તેની ���યા કરવા માટ ે�ાહક ફ� લેવાની
મંજૂર� આપવી.
તેમને સામ�ીને એક��ત કરવા અને ���યા કરવા માટ ેજ�ર� �ુ�વધાઓ
અને સાધનો જેમકે ગાડ�, ક�વેયર બે�ટ, ગાંસડ�, ફોક� �લ�ટ આપવા અથવા
તે ખર�દવા જ�ર� ભંડોળ �ૂ��  પડ�ંુ.
ઓળખ કાડ�  આપવાની સાથોસાથ તેમના બાળકો માટ ેસંભાળ કે��ો(ડ-ે
કેર)ની �થાપના, �શ�ણ�યવ�થામાં સમાવેશ અને આરો�ય સંભાળની
સવલત ઉભી કરવી અથવા ઉભી કરવા માટ ેસહાય કરવી.
તેમની સાથે �રસાય�લેબ�સ, ઓગ��નકસ અથવા તમામ કચરાના
�યવ�થાપનની સેવા લેવા માટ ેકરાર કરવો અથવા ભાગીદાર� કરવી, �યાયી
પગાર અને લાભો આપવા, તેઓ જે સેવા �દાન કરે છે તેના ખચ� પેટે
�ૂકવણી કરવી (અ�ય કોઈ સેવા આપનાર સાથે થાય છે તેમ જ). આ
સેવાઓ ડોર-ટુ-ડોર કલે�શન, �રસાય�લેબલ સામ�ીના વગ�કરણ અને
�ોસે�સ�ગ, �ૂળ �થાને કો�પો�ટ અને એનારો�બક ડાયજેશન �ણાલીના
અમલીકરણ તેમજ નાગ�રકો માટ ે�શ�ણ અને ��ૃ�ત માટ ેહોઈ શકે છે.

સફળતા�ૂવ�ક લા�ુ કરવામાં આવેલી કેટલીક સમાવેશી ની�તઓમાં સામેલ
કરાયેલ �ુ�ાઓ જોઈએ:

આ પગલાંઓ �વ�વધ �તરના સમાવેશને ��ત�બ��બત કરે છે, પર� �ુ અનૌપચા�રક
�રસાયકલ�ગ �ે�ે �યવ��થત ર�તે રોકાણ કર�ંુ એટલે કે તેમના અ�ધકારની ખાતર�
આપવી એ �ુ�ય બાબત છે. આખરે, �થા�નક સરકારોએ �રસાયકલ�ગ અને
લે�ડ�ફ�સમાં કચરો ઘટાડવામાં અનૌપચા�રક �ે�ની �ૂ�મકાને મા�યતા આપવી
જોઈએ અને આ સેવા માટ ેપૈસા �ૂકવવા જોઈએ અથવા તેમને �ાહક ફ� વ�ૂલવાની
મંજૂર� આપવી જોઈએ. �ોતથી જ અલગ થતી ઓગ��નક સામ�ીનો સં�હ અને
���યા (દા.ત., કો�પો��ટ�ગ) એ ટકાઉ �યવસા�યક મોડલે ન હોઈ શકે અને તેને
ઉપલ�ધ �હેર સબ�સડ�ની જ�ર પડ� શકે છે. જો કે, આ સબ�સડ�ની રકમ
સામા�ય ર�તે આ કચરાનો �નકાલ કરવાની �ક�મત કરતા ઓછ� હોય છે અને તેનાથી
મહ�વ�ૂણ� ર�તે રોજગાર�, �હેર આરો�ય અને પયા�વરણના લાભો ઉ�પ� થાય છે
જે અ�યથા સાકાર થઈ શકતા નથી.

જે નગરપા�લકાઓ પાસે કચરા �યવ�થાપન માટ�ંુે બજેટ નથી અથવા તો જે
નગરપા�લકાઓએ પહેલેથી જ પોતા�ંુ બજેટ કો��ા�ટમાં ફાળવી દ��ંુ છે તેમને
�ાર� �ભક ખચ� તર�કે નવા ભંડોળની જ�ર પડ� શકે છે. �થા�નક સરકારો પાસે આજે
નોકર�ઓ ઉભી કરવા માટ ે અને �થા�નક �તરે ઝ�રો વે�ટ �યવ�થા ઉભી કર�ને
કચરાનો �� ઉકેલવા માટ ેતેમને મદદ કરવા ઉપલ�ધ એવા આ�થ�ક ર�કવર� ભંડોળ
મેળવવા માટનેી તક છે. તેવી જ ર�તે, આ�થ�ક �ુન:�ા��ત અને આબોહવા પ�રવત�નના
�ોજે��સ માટ ે ભંડોળ �વતર�ત કરતી એજ�સીઓએ અનૌપચા�રક �રસાયકલના
કાય�ને ટકેો આપવાના ફાયદાઓ જોવા જોઈએ, તેમણે સમાવેશી ઝ�રો વે�ટ
�યવ�થામાં વ�ુ ભંડોળ આપ�ંુ જોઈએ, અને કચરો એક��ત કરતા જૂથો માટ ેઆ
ભંડોળ મેળવવા સીધી અર� કરવાની સંભાવના ઉભી કરવી જોઈએ.

��ુ�ન�સપલ બજેટનો સૌથી મોટો ખચ� તર�કે કચરા �યવ�થાપનના કામમાં �ય છે
તેથી સરકારો માટ ેઅનૌપચા�રક �રસાયકલસ�ની સેવાઓને મા�યતા આપવાનો સમય
આવી ગયો છે અને આ કાય�માં રોકાણ કરવાથી શહેર અને સ�ુદાય સ�હત સમ�
�વ� માટ ેસામા�જક, પયા�વરણીય અને આ�થ�ક લાભો મળશે. 
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આભાર
 

આ અહેવાલ સે�સ�લયા એલન �ારા લખવામાં આ�યો છે. �હોન �રબેરો-�ૂમહેડ �ારા આ સંશોધનમાં
સહાય કરાઈ છે. આ અહેવાલ નતાશા નાયમ �ારા સંપા�દત કરાયો છે અને શા�થની એ�ઝમ �ારા
�ડઝાઇન કરવામાં આ�યો છે. �ુજરાતી ભાષામાં આ અહેવાલનો અ�ુવાદ ફા��ુની જોષીએ કય� છે અને
�ડઝાઇન કામગીર� કબીર પંચાલે કર� છે.

સહાય અને સમી�ાની કામગીર�માં સામેલ છે: મીકો અ�લનો, �નવેન રે��, �લેર આ�ક�ન, ડો�ન �ૂન, શેરમા
બેનોસા, નેઈલ ટા�ગર�, ફે�લ�સયા ડ�ેરટ, ���ટ� કેઈથ, મેગદાલેના ડોનોસો અને મો�નકા �વ�સન (GAIA);
લ�મી નારાયણ (KKPKP),�ુસા ચમાને(�ાઉ�ડ વક� ), બે�� ઓસેઇ બો��ુ (�ીન આ��કા �ુથ
ઓગ�નાઇઝેશન) અને મ�રઆના ના�ક�મે�ટો.

આ અહેવાલ �લા��ટક સો��ુશ�સ ફ� ડના આં�શક મદદ �ારા તૈયાર થયો છે. આ �કાશનમાં �ય�ત
થયેલા મંત�યોમાં �લા��ટક સો��ુશ�સ ફ� ડના મંત�યો ��ત�બ��બત થતા નથી.
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દ��ણ આ��કા: કચરો
એક��ત કરતા વે�ટ
પીકસ� �ાહકોના
વપરાશ પછ�ના

પેકે�જ�ગ અને કાગળનો
80 થી 90%  �હ�સો
�ુન:�ા�ત કરે છે.

 લે�ટન અમે�રકા અને
કેરે�બયન: અનૌપચા�રક
�ે� અંદા�જત 50-
90% �રસાયકલ
સામ�ી ભેગી કરે છે
છતાં ફ�ત 5% નફો

મેળવે છે

 �ૂણે, ભારત:
�વચ(SWaCH) સહકાર�

મંડળ� 840,000
ઘરોમાંથી �ોત પરથી જ
વગ�કૃત કરેલ 400,000
ટન કચરો ઘરે-ઘરથી દર
વષ� એક��ત કરે છે. 

 અંદાજ અ�ુસાર
સમા�વ� �રસાય��લંગ
�સ�ટ�સ �ારા દર વષ�
��ત 10,000 ટન

�રસાય�લેબલ કચરાથી
321 નોકર�ઓ ઉભી
થવાની સંભાવના છે.

 અનૌપચા�રક
�રસાય��લંગ �ે�ે 12.6
થી 56 �મ�લયન લોકો

કાય�રત છે.

બ�ગ�ુ�, ભારત: હ�સ�
ડાલા પહેલ 30,000 ઘરોને
કચરા એક�ીકરણ અને

પયા�વરણીય �શ�ણની સેવા
�દાન કરે છે, �યાં �ોત
પરથી કચરાને વગ�કૃત
કરવાનો દર 90% અને
ડાયવઝ�ન રેટ 80% છે.

��ુનોસ એરેસ,
આજ���ટના: �રસાય��લંગ
�સ�ટમ સરકાર �ારા કરાર
કરાયેલા વે�ટ પીકસ�ની 12
સહકાર� મંડળ�ના 5,300
ર�જ�ટડ�  કામદારો �ારા
ચલાવવામાં આવે છે.

સાસોલબગ�, દ��ણ
આ��કા: ધી વાલ પાક�
સહકાર� મંડળ� 3,000
ઘરોમાંથી �રસાય�લેબલ
મ�ટ�રય�સને �ોતથી

અલગ કરવાની ડોર-ટુ-ડોર
કલે�શન સેવા આપે છે.
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