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ટગ લગાડ દવામાં આવે છે એટલે લોકોની નજરમાં

oગેનો અmયાસ હાથ ધય„ હતો. E અmયાસના

પયાવરણ Xે ે કામ કરનારા લોકોને “િવલન” Lવા

તારણો 0ટટ ઓફ ધી Pલોબલ એર – 2020 Kિસ… થયા

દખાડવામાં આવે છે .

છે L ચોકાવનારા છે . ૨૦૧૯ના એક જ વષમાં

૨૦૧૩માં પણ કદારનાથ ખાતે વાદળ ફાટવાથી
ભાર

નહાિન/તબાહ થયેલી તે વખતે પણ આપણે તો

ભારતના ૧૬.૬૭ લાખ લોકોના મોત થયા છે .
•

સે ટર ફોર સાય સ એ ડ એ વાયરો મે ટ tારા

]ુદરતને જ જવાબદાર ઠરવેલ. અDયાર ચારધામ યા ા

”`ટટ

માટ પવતીય હારમાળાઓમાંથી

અહવાલમાં

L િસMસ લેન ર`તો

બનાવાઈ રaો છે એમાં પણ નામદાર OુિKમ કોટb

ઓફ

એ વાયરમે ટ-૨૦૨૧”
જણાFયા

Bુજબ

ના

વાિષ‰ક

Šુજરાતમાં

હવા

Kzૂ ષણથી વષમાં ૮૮૦૦૦ મોત નોધાયા છે .

દરcયાનગીર કર ને ર`તાની પહોળાઈ ઘટાડવાની ફરજ

કલાયમેટ ચે જની અસરો Kzૂ િષત િવ`તારો

પાડ . હમાલય પવતીય િવ`તારોની ઇકોલોf g ૂબજ

તેમજ ‹િવક િવિવધતા ખલાસ થઇ હોય તેવા Kદશોમાં

ના?ુ ક અવ`થામાં છે Dયાર આ હમાલયન ઇકો િસ`ટમને

સિવશેષ થાય છે . આપણે આ માટની Œ ૂલો `વીકારવાને

સાચવવાની બhુ જ જ ર છે .

`થાને ]ુદરતી Kકોપને માથે ઠ ક•ું ફોડ એ છ એ. દ રયા

ભારત સરકાર ૨૦૦૮માં કલાયમેટ ચે જની

કનાર િવકાસ કરવા માટ આપણે ચે રયાના 3 ૃXોનો

અસરો રોકવા માટ આઠ Lટલા રાjk ય િમશન બનાFયા

gુડદો બોલાવી દ ધો, પરં Q ુ Jયાર Oુનામીની અસરો

Lમાં: ુ ં એક હમાલયન ઇકો િસ`ટમ:ું છે . હમાલયન ઇકો

થાય Dયાર આપણે ]ુદરત પર દોષારોપણ કર એ છ એ.

િસ`ટમ િમશન એટલા માટ બનાવવામાં આF ું ક, Lથી

હ ટવેવ હોય ક કોAડવેવ હોય, અિત3 ૃŽjટ હોય ક

+લેિશયરના તળાવોની l`થિતનો અmયાસ કર ને લોકોને

અના3 ૃŽjટ હોય આપણે દોષારોપણ ]ુદરતને જ આપીએ

મા હતગાર કરવામાં આવે. તે nપરાત +લેિશયરની

છ એ, L યો+ય નથી.

l`થિત oગે સતત મોનીટરpગ કરવામાં આવે. તાLતરમાં

તાLતરમાં આવેલ =ા•ટ ફોર`ટ ક જવ•શન

L ઋિષગંગા અને તપોવન KોLMNસ `થપાયા તેને લીધે

એMટ-૧૯૮૦ હોય ક =ા•ટ EIA નોટ ફ કશન -૨૦૨૦

હયાત +લેિશયરને g ૂબજ :ુકસાન થ ું હQ,ું છે વટ તેનો

હોય,

નાશ થયો.

બતાવવામાં આવે છે . પરં Q ુ સરવાળે ઔ”ોWગક િવકાસમાં

હવા 1;ૂ ષણ અને આરોPય પર થતી અસરો

અડચણ ના પડ તેવા Kકારના િનયમો લાવીને ]ુદરતી

તેનો

ઉSે ’ય

તો

પયાવરણની

ળવણી

જ

• `વીDઝરલૅ ડની સં`થા આઈsુએ
ં ર tારા ‘વAડ એર

સંસાધનો:ુ ં િનકંદન કાઢવા:ુ ં એક પ…િતસર:ુ ં Kયોજન

MવોWલટ ર પોટ-૨૦૨૦’ તૈયાર કરાયો Lમાં િવxના

થઇ ર–ું છે . ફાઈવ k લીયન અમે રકન ડોલર GDPનો

સૌથી Kzૂ િષત ૩૦ શહરોમાંથી ૨૨ શહર ભારતના છે .

લšયાંક

Lમાં દAહ ને િવx:ુ ં સૌથી Kzૂ િષત પાટનગર

બોલાવાય તેવો િવકાસ ]ુદરતી રોષનો ભોગ બને છે .

હર

કરા .ું

તાLતરમાં

• અમે રકાની ધી હAથ ઈફMટસ ઇ `ટ ટ ટુ (HEI) તેમજ
િુ નવસ•ટ

ઓફ

W‚ટ શ

]ુદરતી

સંસાધનોનો

gુડદો

ુ ાઇટડ નેશ સે ]ુદરતી સંસાધનો L ખલાસ
ન

પયાવરણીય સંQ ુWલતતા

ળવીને L િવકાસ

થાય છે તે જ સંQ ુWલત િવકાસ છે .

કોલƒcબયા સં`થાઓએ ભેગા મળ ને હવા Kzૂ ષણ

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

કરવા

થઇ રaા છે તે તરફ ભારત સરકારને ›યાન દો œ ુ છે .

ુ ન
ધી ઇ `ટ ટ ટુ ઓફ હAથ મેk Mસ એ ડ ઈવોA શ
(IHME) તથા કનેડાની

િસ…
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બાબતોમાં

ઉપયોગ

કરવા

કર ને

કાયદાની

સરકાર

સં`થાઓ

જોગવાઈઓ
મા હતી

લોકભો+ય

અિધકારના

બને,

2. મળે લ

કાયદામાં

અિધકાર

કાયદા

હઠળ

Gુકાદાઓમાંથી
માંગણી

વારં વાર/એક

પંડયાએ

માચ

કારણો

ના

વખત

૩૧

કરવા

કરતા

અપીલોમાં
છતાં

પણ

વધાર

Kથમ

થયેલી

િવલંબ કરવાનો બદઈરાદો છતો થાય છે .
3. અમને મળે લ ૯૪ Gુકાદાઓમાંથી ૪૬ અપીલો

Kથમ

નામં?ૂર કરવામાં આવી છે , ૩૫ અપીલો Eિશક

અપીલમાં કરાયેલ ઓડસ oગેની મા હતી માંગી હતી.

ªાa રાખવામાં આવી છે Jયાર ૧૨ અપીલો

છે Aલા છ મ હનાના Kથમ અપીલના 94 ઓડસ અમને

સં« ૂણ `વીકાર આવામાં આવી છે , ૧ અપીલ

મ8યા, Lનો અmયાસ કરતા મળે લા તારણોને આધાર

તબદ લ અને નામં?ૂર કરવામાં આવી છે , ૧

ુ ર ના રોજ Šુજરાત
પયાવરણિમ ે પાંચમી ફ આ

અપીલમાં મા હતી માટ ફ લેવામાં આવી છે , ૧

Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ મા હતી અિધકાર કાયદા:ું

અપીલ oશત: મં?ૂર કર

યો+ય અમલીકરણ કર તે માટના O ૂચનો સાથે અિધક

Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડના અ›યXને પ

Kથમ અપીલ સ#ાિધકાર

લ•યો. આ

કર ને પોતાના

િવગતો અ ે Kકાિશત કર છે .

એ આડધડ hક
ુ મો

હર મા હતી અિધકાર નો બચાવ

કય„ હોય તે3 ું `પjટ દખાય છે .

મા હતીના આધાર નીકળે લા તારણો

4. અરજદારને

1. Kથમ અપીલના ઓડસ g ૂબજ મોડા કરવામાં
આવે છે . Lમાં ૯૪ Gુકાદાઓમાંથી ૩૧ અપીલ
ઓડસમાં ૪૬ થી ૧૪૦ દવસ Lટ£ું મો¤ું થ ું છે ,
૪૬ અપીલોના ઓડસ ૩૦ થી ૪૫

મા હતી માટ ફ

લેવામાં આવી છે .અહp પણ જોવા મ8 ું છે ક,

Bુ•ય સWચવ(કમચાર ગણ Kભાવ) અને Šુજરાત

દવસની

વ¦ચે કરવામાં આFયા છે , અપીલ ઓડર મોડા
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

થવાના

અપીલની Oુનાવણીઓ કર ને મા હતી આપવામાં

2020ની l`થિતએ Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડમાં
મા હતી

૯૪

અરજદાર

“ Š ૃત Kહર ” ની Œ ૂિમકા પણ કર છે .
મહશ

મોડા

અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ – ૧૯ (૬)}

ઉલે•ખાયેલી Kણાલીઓ:ું યો+ય પાલન કર તે માટ

પયાવરણિમ ના

પણ

જણાવવામાં આવતા નથી {મા હતી અિધકાર

અસરકારક લોMપેરવી કરQુ ર–ું છે , સાથોસાથ મા હતી
અિધકાર

છતાં

પયાવરણ િમ

િસવાય ક
આ(યા

ી

પXકારની

ી

Oુનાવણી

કયા

પXકારની Oુનાવણીનો ઓડર

િસવાય

મા હતી

આપવાનો

ઇ કાર

કરવામાં આવે છે . Lમક મહશ પંડ-ાની Šુજરાત
Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ સમX કરલ Kથમ અપીલ
Vમાંક

:

નં.

Šુ.K.િન.

બોડ/અપીલ

નં.

–
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૭૯/૨૦૨૦-૨૦૨૧/૫૭૪૪૯૩
Šુજરાત

Kzૂ ષણ

િનયં ણ

-

આ

બોડ

અપીલ

tારા

પ

Vમાંક:GPCB/CCA-VSD-1070(4)/ID:24371,
તા.

૧૪/૦૮/૨૦૨૦

થી

અપાયેલ

બોડ, ગાંધીનગરને O ૂચના આપવામાં આવે છે . આમ
છતાં આવી Œ ૂલો

ણી જોઈને દોહરાવવામાં આવે છે .

મા હતી આયોગના Uકુ ાદા@ ંુ પાલન ના કર2 ંુ

Mલોઝર

આયોગ tારા અપીલ નંબર – અ-૪૨૨૦-

ઓડરના સંદભ• મા હતી માટ અરf કરલ Lમાં

૨૦૧૯

મા હતી ન મળવાથી Kથમ અપીલ કરલ. Lમાં

દવસમાં િવના B ૂAયે મા હતી « ૂર પાડવાનો આદશ

અપીલ અિધકાર tારા Oુનાવણી કયા વગર જ

કરલ છે પરંQ ુ આજ દન તા. ૦૪/૦૨/૨૦૨૧ Oુધી

માંગલ
ે મા હતીને

આ આદશ:ું પાલન થ ું નથી ક gુલાસો કરવામાં

નકારવામાં

ીજો પXકાર ગણી મા હતી

આવી

અને

ી

તા.

૨૨/૧૦/૨૦૨૦

ના

Gુકાદામાં ૧૫

પXકારની

આFયો નથી અને મા હતી પણ આપવામાં આવી નથી.

Oુનાવણીનો Gુકાદો પણ આપવામાં આFયો નથી

એટલે ક, મા હતી આયોગના આદશનો પણ અનાદર

તેમજ અરજદાર tારા કરલ Kથમ અપીલનો

કરવામાં આવે છે .

Gુકાદો પણ આજ દન તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૧ Oુધી
આપવામાં

આFયો

નથી.

એટલે

ક,

Kથમ

અપીલના Gુકાદાઓ સમય મયાદામાં થતા નથી

મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ની કલમ ૪
(૧) (ખ) [ગે
દરક

અને Gુકાદા અરજદારને આપતા પણ નથી.
મા હતી માગવાની કટલીક અરfઓમાં Kµો

હર સ#ા મંડળે પેટા કલમ (૧) ના

ખંડ (ખ) ની જ રયાતો અ:ુસાર, ઈ ટરનેટ સ હતના

« ૂછે લ છે તે અરf મા હતી અિધકાર કાયદા અ વયે

સંદશા

મા હતી નથી એમ કહ નકારવામાં આવે છે . Lમક,

િનયિમત સમયાંતર આપમેળે વ¸ુમાં વ¸ુ મા હતી

અરજદાર tારા Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ સમX

« ૂર પાડવા માટ પગલા લેવાનો સતત Kયાસ કરવો

કરલ મા હતી માગવાની અરf ID No.-૫૨૮માં

જોઈએ Lથી લોકોને મા હતી મેળવવા માટ આ

મા હતી ન મળવાથી અને Kથમ અપીલનો Gુકાદો

અિધિનયમનો ઓછામાંઓછો ઉપયોગ કરવો પડ.

કરવામાં આવી

આયોગના

અપીલ

Gુકાદામાં

નો› ું ક,

–

?ુ દા

Kzૂ ષણ

સાધનો

િનયં ણ

મારફતે

બોડની

{મા હતી

વેબસાઈટ {કલમ ૪ (૧) (ખ) સંદભ•} ૨૦૧૮ પછ

અ-૪૨૨૦-૨૦૧૯}

અપડટ કરવામાં નથી આ િનયમ Bુજબ દર વષ• આ

Lમાં આયોગે

નંબર

?ુ દા

પરં Q ુ Šુજરાત

પણ સંતોષકારક ન થવાથી આયોગ સમX બીf
અપીલ

Fયવહારના

`વ પે

Kિસ¹…ઓને અપડટ કરવી જોઈએ. Kzૂ ષણ િનયં ણ

માંગવામાં આવે તો મા હતી આપવાનો ઇનકાર કરવો

બોડની વેબસાઈ િનયિમત ર તે અપડટ કરવામાં આવે

યો+ય નથી. ભારત સરકાર પણ આ oગે સમાન

છે પરં Q ુ કલમ ૪ (૧) (ખ) નાં ૧૭ BુSાઓ અપડટ

Kકારની O ૂચનાઓ બહાર પાડલ છે . આ oગે

ન હ થવાને લીધે અરજદારોને g ૂબજ Bુ’કલી પડ છે .

ભિવjયમાં કાળf રાખવા

Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડની વેબસાઈટ પર

કોઈ

િવગતો

Kµ

હર મા હતી અિધકાર

અને પયાવરણ ઇજનેર Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ

સાંKત

હર મા હતી અિધકાર ઓના નામ પણ નથી

B ૂકાયા અને ?ૂના નામો જ દશાવે છે . Kzૂ ષણ
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

પયાવરણ િમ
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િનયં ણ બોડ તેમના Kાદિશક અિધકાર ઓના નામ
તેમજ

Kાદિશક

કચેર ઓના

હર

7. મોટાભાગની અરfઓમાં અમે નો› ું છે

મા હતી

મા હતીનો

અિધકાર ઓના નામ વેબસાઈટ પર Kિસ… કરQ ું જ

1. Šુજરાત

Kzૂ ષણ

અિધકાર

િનયં ણ

અિધિનયમ

બોડના

સાથે

મા હતી

તાલીમ આપવામાં આવે.

B ૂકવામાં

આવતી

મા હતી

ફરજ

એટલે
પાડ

બ
છે

તે

8. OુKીમ કોટના અને હાઇકોટના ભળતા Gુકાદાઓ
B ૂક દઈને મા હતી ઇ કારવામાં આવે છે તે3 ું ના
બને તેની કાળf લેવી જોઈએ.
9. મા હતી માંગવાની અરf સંદભ• એ3ું કહવાય છે

2. મા હતી અિધકાર અિધિનયમ 2005 ની કલમ-4
હઠળ

છે

અટકાવ3ું જોઈએ.

સંકળાયેલા

અિધકાર ઓને `પીપા, અમદાવાદ ખાતે િનયિમત

વધાર

િનર Xણમાં બોલાવવાની

નથી.
આ મા હતીના તારણોને આધાર અમાર& િવનંતી છે ક,

Fયા(ત

ક,

તાDકાWલક

અસરથી B ૂકવામાં આવે.

ક, માગેલ મા હતી યો+ય ફોરમેટમાં નથી એટલે
મા હતી ¼ ૂ ય છે ક મા હતી આપી શકાય તેમ
નથી તે3 ું જણાવી મા હતીનો ઇ કાર કરવામાં
આવે છે . મા હતી અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫

3. આયોગના G ૂકાદાઓ:ું િનયિમત ર તે પાલન

અ વયેની કલમ – ૪ (૧) (ક) માં કહવા ું છે ક,
પોતાના તમામ રકડ આ અિધિનયમ હઠળ

કરવામાં આવે.
4. Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ tારા Kથમ
અપીલના G ૂકાદાઓ વેબસાઈટ પર B ૂકવામાં
આવે.

મા હતી

મેળવવાના

અિધકારને

Oુિવધા« ૂણ

બનાવે તેવી ર તે અને તેવા `વ પમાં યો+ય ર તે
અ:ુVમWણકા અને O ૂWચબ›ધ કર ને
જોઈએ

અને

Lને

ુ રાઈઝડ
કોc ટ

ળવવા
કરવા

5. અરજદારની માંગણી ના હોય તેવા સંજોગોમાં એક

(કોc ટુ રમાં રાખવા) ઉWચત હોય તેવા તમામ

કરતા વધાર વખત Kથમ અપીલની Oુનાવણી

રકડને, વાજબી સમયની oદર અને સાધનોની

ના કરવી જોઈએ. Lનાથી મા હતી મેળવવામાં

ુ રાઈઝડ કરાવ3ું
ઉપલƒ½ધને આધીન રહ ને કોc ટ

િવલંબ

થાય

છે

અને

સરકાર

કામકાજમાં

અવરોધ આવે છે .
6.

હર મા હતી અિધકાર ક અપીલ સ#ાિધકાર ની
બદલી થાય તે સંજોગોમાં તાDકાWલક અસરથી
બી

અિધકાર ઓને

ચા»

તબદ લ

કરવો

જોઈએ.

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

જોઇશે અને ?ુદ -?ુદ

પ…િતથી સમª દશમાં

નેટવક મારફતે જોડવા જોઇશે, Lથી આવી
મા હતી મેળવવામાં સરળતા રહ. આ બાબત:ું
અસરકારક ર તે Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ
tારા પાલન થાય તેમ કર3ું જોઈએ.
(આ પ ની અસર \પે ]ુજરાત 1;ૂ ષણ િનયં ણ બોડની
વેબસાઈટ પર તા^તરમાં ફરફારો ન_ધાયા છે .)

પયાવરણ િમ
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અમદાવાદ c િુ નિસપલ કોપ„રશન tારા « ૂણે
l`થત SAFAR (Sistem of Air Quality and Weather
Forcasting And Research) સં`થા મારફત ૧૭
ુ ર , ૨૦૧૫થી અમદાવાદના આઠ `થળોએ
ફ આ
(ચાંદખેડા,

એરપોટ,

સેટલાઈટ,

બોપલ,

રખીયાલ,

પીરાણા,

નવરં ગ«ુરા,

રાયખડ)

હવાની

Šુણવ#ા માપવામાં આવે છે . અમદાવાદ c િુ નિસપલ
કોપ„રશનના એર એMશન (લાનમાં હવાની Šુણવ#ા
માપવાની એક Bુ•ય K3 ૃિ# છે ક, Lના tારા હવા
Kzૂ ષણ oગેના પગલાઓ ભર શકાય.. ડ`(લે બોડ
tારા પણ હવાની Šુણવ#ા િવષે લોકોને

ણકાર

આપવામાં આવતી હતી. Lમાં હવાની Šુણવ#ા
નબળ હોય તો તે oગે ¼ું ›યાન રાખ3ું તે િવગત
પણ લખવામાં આવતી હતી. (અલબ#, આ તમામ
િવગતો oªેfમાં બતાવવામાં આવતી હતી.)
છે Aલા ઘણા વખતથી L આઠ `થળોએ
ડ`(લે બોડ Bુકવામાં આFયા હતા તે ડ`(લે બોડમાં
હવાની

ણકાર oગેની િવગત Bુકવામાં આવતી

નથી. અલબ#, SAFARની વેબસાઈટ પર આઠ-આઠ
જ+યાએ ઓન લાઈન મોનીટરpગ કરવામાં આવે છે
ુ ર માસમાં આ વાત
તે3 ું દશાવવામાં આF ું છે . ફ આ
›યાન પર આF ું ક અમદાવાદ શહરમાં હવાની
Šુણવ#ા દશાવતા

ડ`(લે બોડ ચાલી રaા નથી

આથી પયાવરણ િમ ે અમદાવાદ શહરના કિમµરને
પ

લ•યો.

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

SAFAR ની વેબસાઈટ પર આપેલ ૧૮૦૦૨૨૦૧૬૧
નંબર ટોલ Ò છે Lના tારા કોઈપણ `ટશનની હવાની
Šુણવ#ાની મા હતી મેળવી શકાય છે પરં Q ુ છે Aલા
ઘણા વખતથી આ ટોલ Ò નંબરમાં મા હતી ઉપલ½ધ
નથી તે3 ું જણાવાય છે . (ટકનીકલ Bુ’કલી ઉકલવી
જ ર બને છે )
ુ ર , ૨૦૨૧ની ઓનલાઈન
તા. ૧૬ ફ આ
િસ`ટમ જોતા જણા ું ક, ચાંદખેડા, એરપોટ, પીરાણા
અને નવરં ગ«ુરાની હવાની Šુણવ#ા નબળ બતાવે
છે , ખાસ કર ને P.M2.5. ઘટક માપદં ડ કરતા વ¸ુ
મા ામાં નÓધાયો છે . આ િવગતો

હર ર`તા ઉપર

Bુકાયેલા ડ`(લે બોડમાં B ૂકવી જ ર છે Lથી
જનતા આ મા હતી

હર

ણી શક અને તેનો ઉપયોગ કર

શક.
કોરોના અને હવા Kzૂ ષણ એકબી

સાથે

જોડાયેલા પ રબળો છે એટલે કોરોનાની આજની
પ રl`થિતમાં હવાના Kzૂ ષણની l`થિત
જ ર

છે .

અમદાવાદ

c િુ નિસપલ

ણવી gુબ
કોપ„રશને

તાDકાWલક અસરથી હવાની Šુણવ#ા દશાવતા ડ`(લે
બોડ ચા£ુ કરવા અને SAFARની િસ`ટમ અસરકારક
બનાવવી જોઈએ તેવી માંગ પ
આવી.. આ પ

tારા કરવામાં

સાથે ટોલ Ò નંબર પર વાત કરલ

ઓ ડયો રકોડ1ગ, ડ`(લે બોડ બંધ છે તેના ફોટોªાફ
ુ ર , ૨૦૨૧ નો
(RTO સકલ, એરપોટ) અને ૧૬ ફ આ
SAFAR નો ઓનલાઈન ડટા પણ જોડવામાં આFયો
હતો.

પયાવરણ િમ
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નો ૨૦૨૧SAFAR નો ઓનલાઈન ડટા પણ

જોડવામાં આFયો હતો .

Öી «ુjપક પી ઓઝા (07/11/1931

-07/01/2021) નો જ મ ભ ચ

Bુકામે થયો હતો, શાળાક ય િશXણ Dયાં જ « ૂ•ું કર ને તેમણે 1954માં
વીLટ આઈ,બોcબે (હાલ Bુબ
ં ઇ) થી િસિવલ એƒ જિનય ર×ગમાં `નાતકની ડªી
મેળવી હતી. `નાતક થયા પછ તેમણે એક ખાનગી બાંધકામ કંપનીમાં કામ શ•ુ
ક ,œ ુ

Dયારબાદ

િશXણXે ે

પોલીટકનીકમાં ફકAટ

સંકળાયા

અને

અમરાવતી

તર ક ફરજ બ વી. દરિમયાન

(મહારાjk)

l`થત

1971 - 74/75

દરિમયાન તેમણે પીએચ.ડ . નો અmયાસ કાન«ુર l`થત ઇŽ ડયન ઇƒ `ટટØ ૂટ ઓફ
ટકનોલોfમાં પયાવરણીય ઇજનેર િવષયમાં કય„.
વAલભ િવ”ાનગર ખાતે થોડા સમય માટ કામ કયા બાદ વષ 1962 - 1986 દરિમયાન એલ. ડ . કોલેજ
એƒ જિનય ર×ગ, અમદાવાદ અને એલ.ઇ. કોલેજ ઓફ એƒ જિનય ર×ગ(મોરબી) ખાતે સેવા આપી. 1986 માં, તેઓ
Šુજરાત સરકારના િવÛાન અને ટકનોલોf િવષયના Kથમ સલાહકાર તર ક િન Mુ ત થયા. તેમણે Šુજરાત
ુ ટ Kોªામ BE(Environment
િુ નવિસ‰ટ માં દશમાં સૌKથમ એવા પયાવરણીય ઇજનેર માં oડરªેJ એ
Engineering) ની શ આત કર . િન3 ૃિ# બાદ Kોફસર ઓઝાએ અમદાવાદના સે ટર ફોર એ વાયરમે ટલ
(લાિન×ગ એ ડ ટMનોલોf (CEPT) ખાતે એડજ ટ Kોફસર તર ક સેવાઓ આપી. તેમણે પયાવરણીય ઇજનેર
અને મેનેજમે ટના અસં•ય િવ”ાથ•ઓને માગદશન આ( ું છે .
અ›યાપનની સાથે-સાથે Kોફસર ઓઝાએ પાણી, Kzૂ િષત પાણી તથા હવાની Šુણવ#ામાં પર Xણ અને
સલાહકાર બનવાની પહલ કર અને એ Xે માં B ૂAયવાન Kદાન ક .œ ુ તે એƒ જિનય ર×ગ િવ”ાશાખાને સાય ટ `ટ
+ ટકનોVટ એટલે ક “સાયકોટક” ઓળખાવતા અને આ સંબોધન પોતાની

ત માટ ગૌરવભેર વાપરતા. તેઓ

Kµોના ઉકલો માટ દરખા`ત કરતા પહલા પયાવરણીય BુSાઓની Fયવહા રક સમજણ અને સાફAયવાદ
પ રKેšય Kા(ત કરવાના Kબળ હમાયતી હતા. વા`તિવકતાઓના B ૂAયાંકન માટ `થળ Bુલાકાતનો બીજો કોઈ
િવકAપ નથી એ3ું તેઓ Kબળપણે માનતા.
તેમણે Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડને પયાવરણીય િનર Xણ, િનયં ણ અને Fયવ`થાપન માટ fવંત
અને Kિતભાવ« ૂણ સં`થા બનાવવા માટ ઘણા લાંબા સમય Oુધી તકનીક સહાય અને માગદશન « ૂ•ું પાડÞું હQ.ું
વષ 1978 થી શ•ુ કર ને, 20 વષથી વ¸ુ સમય Oુધી સતત તેઓ Šુજરાત સરકાર માટ વોટર એMટ અને એર
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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એMટ માટની અપીલ ઓથો રટ ના સmય હતા. તેમણે 1999 માં "Lસલમેર કAલાની «ુન:`થાપન યોજના" પર
વAડ `મારક ભંડોળના તકનીક િમશન માટ તકનીક િનjણાત તર ક પણ કામ ક œ ુ હQ.ું
Kોફસર ઓઝાએ પીઅર રF ુ થયેલ જનલોમાં ઘણા ટકનીકલ પેપસ Kકાિશત કયા છે Lમાં વોટર
રસચ, અમે રકન સોસાયટ ઓફ િસિવલ એƒ જિનય ર×ગ, જનલ ઓફ જનરલ અને એ(લાઇડ માઇVોબાયોલોf
Lવા Eતરરાjk ય જનલ પણ સામેલ છે . તેમણે કોc િુ ન ટ વોટર સ(લાય અને ªામીણ `વ¦છતા Kણાલીઓના
સંચાલન પર મોનોªા•સ લ•યાં છે . તે િનયિમત સમીXા કરનાર િનjણાત તર ક ભારતીય વોટર વકસ
એસોિસએશનના જનલમાં કાયરત હતા. તેમણે Kzૂ ષણ િનયં ણ, ઇકોલોf અને પયાવરણીય કાયદા પર 25 થી
વ¸ુ ર ડયો વાતાલાપો ર?ૂ કયા છે .
Kોફસર ઓઝા પાસે િવ”ાથ•ઓની સાથે વાતચીત કરવાની, િશXણની એક અનોખી શૈલી હતી અને
ટકનીકલ સેિમનાર, િસcપોWઝયા અને વકશો(સમાં તે લોકિKય વMતા હતા. તે હંમેશા તેમના ગિતશીલ નેQ ૃDવ,
તકનીક ]ુશળતા, zૂ રંદશી અને માનવીય Šુણો માટ યાદ રહશે.
.

છે વાડાના માનવીના “સાયકોટેક ને પયાવરણિમની શદાંજિલ ”
એ વાયરો મે ટ
ડ પાટમે ટ

(એલ.

એ fનીયરpગ

ડ.

કોલેજ

ઓફ

એ fનીયરpગ-અમદાવાદ) ના `થાપક
કહ

શક એ તો જરાપણ અિતશયોlMત

નથી તેવા અમારા « ૂJય Šુ•ુ ડૉ. «ુjપક
ુ ર&,
પાવતીશંકર ઓઝાએ તા. ૬ ફ`આ
૨૦૨૧ ના રોજ Wચર િવદાય લીધી.
પયાવરણ ઇજનેર

Xે ે તેમજ પાણી

«ુરવઠા Xે ે Šુજરાતમાં સિવશેષ Kદાન
ડૉ. પી. પી. ઓઝા:ું ર–ું છે .
અમદાવાદની એલ. ડ . એ fનીયરpગ કોલેજ ખાતે એ વાયરો મે ટ એ fનીયરpગનો ડ ªી કોસ શ•ુ
કરાવવામાં, તેનો અmયાસVમ ઘડવામાં, તેને અ:ુ પ Kયોગશાળા બનાવવામાં સિવશેષ ફાળો ડૉ. પી.પી.
ઓઝાનો રaો છે . એટ£ુજ
ં નહp એ વાયરમે ટલની ડ ªી મ8યા પછ `નાતક થયેલા િવ”ાથ•ઓને યો+ય `થાને
કામ કરવાની તક મળે તે માટ Šુજરાત

હર સેવા આયોગના ભરતી િનયમોમાં જ ર ઉમેરો કરાવવામાં તેમની

િવશેષ Œ ૂિમકા રહ હતી. આ ઉપરાંત, તેમણે ક U સરકાર:ું પણ આ બાબતે ›યાન દોર£ુ.ં
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

પયાવરણ િમ

Page 8

પયાવરણની અલગ કોટ હોવી જોઈએ તેવો •યાલ પણ ડૉ. પી.પી. ઓઝાને `áરલો. તેના ભાગ પે અમે
સૌ િવ”ાથ•ઓએ વષ ૧૯૯૦ની સાલમાં સાઈકલ રલી કાઢ ને Šુજરાતની વડ અદાલતના Bુ•ય યાયB ૂિત‰ને
આવેદનપ

આપે£.ું આ બધા KયDનોની નોધ નામદાર સવ„¦ચ અદાલતે વખતોવખત આપેલા િવિવધ

સીમાWચâ પ Gુકાદાઓમાં UŽjટગોચર થાય છે . Lના ભાગ પે જ વષ ૨૦૦૩માં નેશનલ લÓ કિમશનના ૧૮૬ મા
ર પોટ tારા પયાવરણની ?ુદ અદાલતોની રચના oગે ક U સરકાર:ું માગદશન કરવામાં આF .ું છે વટ વષ
ુ લ એMટ અમલી બ યો.
૨૦૧૦માં ધી નેશનલ ªીન k ½ ન

ડૉ. પી.પી. ઓઝાની Kેરણાથી તેમના િવ”ાથ•ઓએ પયાવરણ િવકાસ ક U નામના k`ટ (`વૈƒ¦છક
સં`થા)ની `થાપના ૧૯૯૧ની સાલમાં કર Lના ફાઉ ડર k`ટ તર ક પણ ડૉ. પી. પી. ઓઝા રહલા. પયાવરણ
િમ

અને પયાવરણ િવકાસ ક Uની સાથે રહ ને પયાવરણની ઘણી ચળવળોમાં તેમણે ભાગ લીધેલો. ડૉ. ઓઝા

સાહબ અને Kો. L. એન. જોશી સાહબ – ડ પાટમે ટના બંને વડ લોએ પયાવરણીય લોક-Oુનાવણીઓમાં અમાર
સાથે ભાગ લીધેલો અને Lના ભાગ પે જ પયાવરણીય લોક-Oુનાવણી કવી ર તે યોf શકાય અને કવા Kકારનો
દ`તાવેજ પયાવરણીય લોક-Oુનાવણીમાં Bુકાવો જોઈએ તે: ું માગદશન કર£ુ.ં Lને આધાર પયાવરણ િમ
સમયે સામાãજક

(એ

યાય ક U:ું એકમ) tારા Šુજરાતની વડ અદાલતમાં પયાવરણીય લોક-Oુનાવણી સંદભ•

હર હતની અરf થયેલી Lમાં નામદાર વડ

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

અદાલતે પયાવરણીય લોક-Oુનાવણી યોજવા સંબધ
ં ે
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સીમાWચâ પ Gુકાદો આ(યો. Lના ભાગ પે આL Šુજરાતમાં અને દશમાં પયાવરણીય લોક-Oુનાવણીમાં લોકોની
ભાગીદાર અને સ Vયતા જોવા મળે છે .
પયાવરણ િમ

અને પયાવરણ િવકાસ ક Uની મોટાભાગની નવીન K3 ૃિ#ઓ પાછળ ડૉ. પી.પી. ઓઝા અને

તેમના સાથીદાર Kો. L. એન. જોશીનો અª ફાળો રaો છે . એ વાયરમે ટલ ઈcપેMટ એસેસમે ટ દ`તાવેજ L
પયાવરણીય લોક-Oુનાવણીમાં B ૂકવામાં આવે છે . તેમાં સામãજક-આિથ‰ક બાબતોના અmયાસનો સમાવેશ કરવો
જોઈએ એ3ું B ૂAયવાન O ૂચન પણ ડૉ. પી. પી. ઓઝા:ું હQ.ું મૌસમ પ રવતન િવષયે વષ 2009માં
Fયા•યાનમાળા પયાવરણ િમ ે શ•ુ કરલી Dયાર એમણે કહલી વાત આL પણ એટલી જ તાf છે , “કોઈ પણ
સાર& બાબતનો 1ારં ભ થતો હોય cયાં ટોળા ના દખાય, dગળ&ના વેઢ ગણાય એટલા જ હોય.”
ડૉ. પી. પી. ઓઝાના દહાંતથી પયાવરણ િમ , પયાવરણ િવકાસ ક U તેમજ Šુજરાતના પયાવરણને ના « ૂર
શકાય તેવી ખોટ પડ છે . પયાવરણ િમ

અને પયાવરણ િવકાસ ક U તેમને Ö›ધાંજWલ પાઠવે છે .

+++++++++++++++++++++++++#######+++++++++++++++++++++

ુ ખા
પાણી/પયાવરણ/આરોPય [ગે ડૉ. પી.પી. ઓઝાના @સ
1. હાથ ધોયા પછ

માલથી હાથ સાફ ન કરતા હાથને gુAલામાં O ૂકવો

2. નાaા પછ ભી:ુ ં શર ર સાફ કરવા વપરાતા åુવાલને રોL-રોજ ધોવાનો ના હોય
3. તળાવ æ¤ું કર ને તેમાં થોડા કાંકરા નાખો Lથી પાણી:ુ ં બાjપીભવન થQુ ં અટકશે
અને પાણી લાંબો સમય સંªહ કર શકાશે.
4. સંડાસને પહલા એક લોટા પાણીથી લીOુ ં કર દો પછ મળ સાફ કરવા એક નાની
ડોલ એક સાથે સંડાસમાં ઢોળ દો Lથી પાણીનો બચાવ થશે અને મળ સી¸ુ ં જ
ગટરમાં ઉતર જશે.
5. çઠવાડને ઘરની બહાર gુAલી જમીનમાં દાટ દો Lથી ખાતર થશે અને જમીનની
ફળè ુપતામાં વધારો થશે.

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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ીન કેટાિલટ વૃિ અહેવાલ
: યુથ સંમલ
ે નમાં સહભાિગતા :
ુ ા સંમેલનમાં /ીન કટા,લ0ટની સહભા,ગતા :
રાLh&ય Fવ
ªીન કટાWલ`ટ તર ક જોડાયેલા
BુSાઓની

ુ ાનો પયાવરણીય અિધકારો માટ `થાિનક `તર પયાવરણીય
વ

Š ૃિત ફલાવે, `થાિનક પયાવરણીય BુSાઓમાં નેતાગીર લેવા ઉપરાંત રાjk ય `તર કાયરત નેટવક

સાથે જોડાય, તેમ:ું Xમતાવધન થાય તે માટ સતત Kયાસો થતા રહ છે . TDH (ટર દ હોcસ) અને
ુ ર , ૨૦૨૧ દરિમયાન ઉભરતા
ઈકોલોfકલ સ`ટનેબીલીટ ના ઉપVમે તાર ખ ૧૯-૨૧ ફ આ
નેશનલ

ુ ા કમશીલો માટ
વ

ુ ક વે શન:ું આયોજન ઓ ર`સાના Œુવનેxર નfક આવેલ WચAકા સરોવર ખાતે કરવામાં આF ું
થ

હQ.ું Lમાં ૧૬ રાJયોમાંથી ૩૨
નેશનલ

ુ ફોર
થ

ુ ાનોએ ભાગ લીધો હતો, Šુજરાતમાંથી ªીન કટાWલ`ટ UŽjટ ઓઝાએ આ
વ

ુ ક વે શનમાં ભાગ લીધો હતો.
થ

પયાવરણીય બાબતોને એક મયા દત UŽjટકોણથી જોવાને બદલે િવશાળતાના “લે સ” થી જોવાની જ ર
છે , સાથે જ સમાનતા, માનવ અિધકારો, મ હલાઓની ભાગીદાર ને સાંકળ ને પયાવરણીય BુSાઓ oગે કામગીર
ુ ાનોને પયાવરણીય અિધકારો oગે િવિવધ િનjણાતોએ માગદશન આ( ું હQ,ું કોિવડ
થવી જ ર બની છે . વ
ૂ કાયદાઓના સંદભમાં િવશેષ ›યાન કŽ Uત
Kોટોકોલની કાળf રાખતા આ સંમેલનમાં પયાવરણ અને ખે¤ત

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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કર ને દશની વતમાન સામાãજક-આિથ‰ક બાબતો પરના િવશેષ સ

ઉપરાંત કલાયમેટ ચેઈ જ અને ટ મ

WબŽAડéગ િવશેના સ ો:ું આયોજન કરા ું હQ.ું `થાિનક Xે ીય Bુલાકાત અને
ુ ાનો tારા શે ર×ગ અને `ટોક-ટ ક×ગની કામગીર કરાઈ હતી. રાjk ય
વ

Šૃિત K3 ૃિ#ઓ:ું આયોજન તથા

ુ નેટવકની અDયાર Oુધીની કામગીર
થ

અને વતમાન પડકારોની ચચા સાથે ભિવjયની કાયયોજનાઓ oગેની F ૂહરચના નê કરવામાં આવી હતી.
ªીન કટાWલ`ટ UŽjટ ઓઝાએ ªીન કટાWલ`ટની
K3 ૃિ#ઓ િવશે સહભાગીઓને

ણકાર આપી હતી તથા

કલાયમેટ ચેઈ જ િવષય પર Kેઝે ટશન પણ આ( ું હQ.ું
ªીન કટાWલ`ટની િવિવધ K3 ૃિતઓ - ઇ-વે`ટ oગે
સોસાયટ ઓ-શાળાઓમા કરલા કાયVમો, પાણી બચાવો
રલી, માટ નાં ગણપિત oગેના

Šૃિત કાયVમો, K]ૃિત

સંવાદ (ઓપન માઈક), 3 ૃXારોપણ, િપરાણા ડcપસાઈટની
Bુલાકાત, તથા Dયાંના બાળકોની પ રl`થિત, CETP ની
Bુલાકાત ઉપરાંત ઓનલાઈન સંવાદ Öેણી, પયાવરણ
મ હનાની ઉજવણી, ªીન ઓલીcપીયાડ, ઇકો

Ò ડલી

રXાબંધન, સેિનટશન ક ટ િવતરણ, રાશન ક ટ િવતરણ િવષે િવગતે ર?ૂઆત કર હતી.
કલાયમેટ ચેઈ જ િવષય પરના Kેઝે ટશનમાં કલાયમેટ ચેઈ જ જોડ +લોબલ વોિમ6ગ કઈ ર તે જોડાયે£ ું
છે તે સમ Fયા બાદ તે િવષે અDયાર Oુધી થયેલ Eતરરાjk ય Kયાસોની વાત કર ને પે રસ કરાર oગે િવગતે
ચચા થઇ. ભારતે પે રસ કરારમાં આપેલ વચનોની વાત સાથે ભારતના ëા `થળો પર વધાર અસર થઇ રહ છે
અને તેને રોકવા ¼ું કર3ું જોઈએ તે oગે િવશદ ચચા થઇ. ભિવjયમાં ªીન કટાWલ`ટ કવી ર તે

ુ ા ચળવળ
વ

સાથે સ Vય ર તે જોડાઈ શક તે: ું પણ આયોજન કરા .ું

: કચરો એક કરતા કામદારોની
કામદારોની સામાિજક આ'થક પ)રિથિત:
પ)રિથિત:
પયાવરણને સૌથી વ¸ુ :ુકસાનકતા (લા`ટ કનો કચરો વધી રaો છે . (લાŽ`ટક ર સાયકલpગ માટ
વપરાયે£ ું (લાŽ`ટક એકિ ત થાય તે Kથમ પગ£ું છે , `વ¦છ પયાવરણ માટ જ ર

રસાયકલpગ K3 ૃિતના

પાયાના પìથર આ કચરો વીણનારાઓ છે . તેમની સામાãજક-આિથ‰ક l`થિત g ૂબ દા•ુણ છે .
અમદાવાદ એક મેગાસીટ તર ક ઓળખાય છે . બધીજ Oુખ-સગવડથી સજજ આ શહર છે . ચોવીસ
કલાક લાઈટ, ચોવીસ કલાક પાણીની Fયવ`થા,એ.એમ.ટ .એસ, બી.આર.ટ .એસ. Lવી પ રવહન Fયવ`થાથી આ
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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શહર ધમ-ધમે છે . પરં Q ુ આ નગર:ું એક તરફ:ું U’ય છે – આપણા અમદાવાદના પણ બે પાસા છે . એક તરફ
ભFયતા તો બીf તરફ હદય zુભાય તેવા U’યો છે . એક વગને તમામ Oુિવધા મળે છે તો બીf તરફ કોઈ એક
વગ એક ટંકના ભોજન માટ પણ વલખા માર છે . આL આપણે એવા વગની વાત કરવી છે Lમના માટ કચરામાં
જ કંચન છે , કચરો છે તો Œ ૂખ ભાંગવી શકાય બને છે .અિત ગર બ વગના લોકો મજí ૂર માં પેટનો ખાડો « ૂરવા
કચરો વીણવા:ું કામ કર છે , કોરોના મહામાર ના સમયથી જ ªીન કટાWલ`ટ અને રાહ ફાઉ ડશનની ટ મ આ
îટક કચરો વીણનારા કામદારો સાથે સંપકમાં રહ છે . શ આતમાં રાશન ક ટ અને સેનેટર ક ટ પહÓચાડવાની
કામગીર કર ,પછ થી પણ Bુલાકાતો ચા£ુ રહ અને તેમને કચરા Fયવ`થાપનના કામમાં ઔપચા રક ર તે કવી
ર તે જોડ શકાય તે માટના િવકAપો શોધવા:ું કામ શ•ુ થ .ું

અમદાવાદમાં અલગ અલગ જ+યા પર વસતા કચરો વીણતા, ખાસ કર ને (લાŽ`ટક વીણતા લોકોની
સામાãજક-આિથ‰ક પ રl`થિત

ણવા માટ તેમની સતત Bુલાકાત લીધી. Bુલાકાત દરિમયાન

ક આ કામદારોને કોઈ પાયાની Oુિવધા Kા(ત થતી નથી. તેઓ રહવા માટ મા
વાપર ને ઘર બનાવી લે છે , પીવા:ું પાણી લેવા માટ તેઓને

ણવા મ8 ું હQું

(લાŽ`ટક:ું મોåું મીણી ું

ણ થી ચાર કલોમીટર zૂ ર જ3ું પડ છે , બાળકોના

િશXણની વાત g ૂબ zૂ રની લાગે છે . ઘણીવાર બાળકોને પણ કચરો એક

કરવાના કામમાં જોડ દવામાં આવે છે

Lથી ]ુåુંબ એક ટંકનો પેટનો ખાડો « ૂર શક. સhથ
ુ ી દયનીય વાત એ છે ક આ કામદારોને ક તેમના બાળકોને
સરકારની કોઈ યોજનાનો લાભ મળતો નથી.

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

પયાવરણ િમ

Page 13

મોટાભાગના આ કામદારો વતનથી રોજગાર ની શોધમાં અમદાવાદ શહરમાં આFયા હતા પણ કોઈ
અ ય

રોજગાર

ના

કચરો/કાગળ/(લાŽ`ટક

મળતા

તેઓ
K3 ૃિતમાં

વીણવાની

જોડાયા.આ અનૌપચા રક રસાયકલસને તેઓ L
K3 ૃિ# કર છે તેની અગDયતા oગે જનતા નથી,
મા

]ુåુંબ:ું Šુજરાન ચલાવવા

માટ આ કામ

કર છે . તેમની સાથે વાતચીત કરતા

ણવા

મ8 ું ક આ ર તે Šુજરાન ચલાવવામાં તેમને
અનેક સમ`યાનો સામનો કરવો પડ છે . કચરો
વીણવા

માટ

કલોમીટર

એક

Oુધી

દવસના
ચાલ3ું

૧૫

પડ,

થી

૨૦

ટાઢ-તડકો-

વરસાદમાં કામ ચા£ુ, સતત કચરાના સંપકમાં રહવાથી તેઓને `વા`ìયની સમ`યાનો પણ સામનો કરવો પડતો
હોય છે . તેઓ ચામડ ના રોગો, કમરનો zુખાવો,
xાસને લગતી સમ`યા Lવા અનેક રોગોથી પણ
પીડાતા

હોય

છે . આટલી

બધી સમ`યાનો

સામનો કયા પછ પણ તેમને તેમની મહનત:ું
યો+ય વળતર મળQ ું હોQ ું નથી.
ªીન કટાલી`ટ અને રાહ ફાઉ ડશન ટ મ …ારા
અમદાવાદના થલતેજ, હબત«ુર, ગોતા, વાડજ,
ગોમતી«ુર, રWખયાલ, બા«ુનગર, કા£ુ«રુ Lવા
અનેક િવ`તારમાં ફર

(લાŽ`ટક અને કચરો

વીણતા લોકોની આ મા હતી એકિ ત કરાઈ છે . આ કામગીર માં દવાંગ પરમાર, હમલ પરમાર, પંકજ શમા,
મહશ પરમાર અને અ ય િમ ો સતત સંકળાયેલા રaા છે .
અહવાલ –UŽjટ ઓઝા અને દવાંગ પરમાર
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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6. બïક ગેરંટ `ક મ તા. ૦૨.૦૪.૨૦૧૮, ચે(ટર-૪

બ6ક ગે રંટ& યોજના
Šુજરાત

Kzૂ ષણ

િનયં ણ

બોડ

tારા

ઔ”ોWગક એકમો tારા Kzૂ ષણ િનયં ણના માપદં ડો:ું
પાલન કરવામાં ન આવQ ું હોય અથવા Kzૂ ષણ

7. Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ, બïક ગેરંટ `ક મ
તા. ૨૨.૧૧.૨૦૧૮,
8. Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ, પ રપ
fપીસીબી/એડ એમ-૧૧૫૩/૪૮૦૩૨૧,

િનયં ણના કાયદાઓ:ું ઉAલંઘન થQ ું હોય તેવા

તા.૨૯

ડ સેcબર, ૨૦૧૮

સંજોગોમાં Šુણદોષ ઉપર કાયદા Bુજબની કાયવાહ
કરવામાં આવે છે . ઔ”ોWગક એકમો Kzૂ ષણ િનયં ણ

બ6ક ગે રંટ& યોજના [ગે મળે લી િવગતો

અને કાયદાઓના પાલન માટ જ ર પગલા ભર તે

એક

હQ ુથી તેમની પાસેથી બïક ગેરંટ

નં.

ુ બ વપરાતી નથી કરાયેલ રકમ હi ુ jજ

લેવાની અને

Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ tારા મા હતી અિધકાર

O ૂચનાઓ/કાયદાઓ:ું પાલન થQ ું હોવા:ું દખાય તો

અિધિનયમ હઠળ L મા હતી આપવામાં આવી તે

Šુણદોષ ઉપર બïક ગેરંટ પરત કરવાની અ યથા

Kમાણે ૨૪/૧૧/૨૦૨૦ Oુધીમાં બïક ગેરંટ પેટ ]ુલ

જ(ત કરવાની K Vયા બોડ કર છે .

િપયા ૭૩,૫૦,૦૦૦/-- ની રકમ જ(ત કરવામાં

આ oગે બોડની તા. ૧૩-૦૭-૧૯૯૭ના રોજ

આવેલ છે . મા હતી અિધકારની અરf કરવાથી

{કાયO ૂWચ-૧૭

ઉપરની મા હતી સાથે એવી પણ મા હતી મળ ક, આ

મળે લ

૧૧૦મી

[૧૧૩/કાયO ૂWચ]}

બેઠકમાં
બïક

ગેરંટ

મં?ૂર

બાબતે

રકમ તેના હQ ુ Bુજબ વાપરવામાં આવી નથી.

આપવામાં આવેલ. વખતો વખત બïક ગેરંટ લેવાની

બïક ગેરંટ `ક મ અમલી બની Dયારથી લઈને

O ૂWચ

ુ ર -૨૦૨૧ Oુધી Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડb જ(ત
આ

અને

જ(ત

કરવાની

કાયપ…િતમાં નીચેની

થયેલ બïક ગેરંટ ના નાણાનો હQ ુ Bુજબ ઉપયોગ નથી

અ:ુસાર Oુધારા વધારા કરવામાં આવેલ છે .
1. Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ, પ રપ

નં.

થયો. આ અિત ગંભીર બાબત છે .

ŠુKનીબોડ/લીગલ/બïકગેરંટ /૧૬૫૦૧, તા. 7

અદાલતી કસ કરાતા નથી - તા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૭ના

?ૂન ૨૦૦૪,

રોજ મળે લ મા હતી અ:ુસાર બïક ગેરંટ L ઉ”ોગ

2. બોડ

બેઠક

નંબર

૨૦૩

કાયO ૂWચ

Vમાંક

૧૩/૨૦૧૫, તા. ૧૮/૦૩/૨૦૧૫,
3. બોડ

બેઠક

નંબર

૨૦૬

કાયO ૂWચ

ધારા હઠળ અદાલતી કસ કરવામાં આવતા નથી.
Vમાંક:

૩૭/૨૦૧૫ તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૫,
4. બોડ

બેઠક

નંબર

૨૦૮

કાયO ૂWચ

સામે જ(ત થઇ છે તે ઉ”ોગ સામે પયાવરણ OુરXા

Vમાંક:

કટલાક સવાલો થવા 0વાભાિવક છે ,
•

૬૨/૨૦૧૫ તા. ૧૯/૧૨/૨૦૧૫,
5. પ ાંક

નં.fપીસીબી/એડ એમ-૯૧૨/૩૩૫૯૯૩

L હQ ુ માટ બïક ગેરંટ લેવામાં આવે છે તે હQ ુ
બર/પ ર« ૂણ ના થતો હોય તો પછ બïક ગેરંટ
¼ું કામ લેવામાં આવે છે ?

(કાયાલય આદશ), તા. ૩૦ ડ સેcબર, ૨૦૧૫
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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•

કOુરવાર એકમો સામે કાયદાક ય પગલા કમ
નથી લેવાયા?

•

છે Aલા

બે

વષથી

ુ ય સ,ચવને માંગણી
પયાવરણિમ ની jk
1. બïક ગેરંટ ના જ(ત થયેલા નાણા બïક ગેર ટ ની

નામદાર

નેશનલ

`ક મના હQ ુ Kમાણે તાDકાWલક અસરથી વાપરવા

ªીન

ુ લના આદશને આધાર એ વાયરોમે ટલ
k½ ન
ડમેજ કોcપેનસેશન (EDC) લાŠુ કરવામાં આવી

જોઈએ.
2. NGT િનધા રત EDC `ક મ ચા£ુ હોય Dયાર બïક

છે . EDC નો હQ ુ અને બïક ગેરંટ નો હQ ુ લગભગ

ગેરંટ `ક મ બંધ કર દવી જોઈએ.

સમાન છે તો સવાલ એ થાય ક, બïક ગેરંટ ની

3. બïક ગેરંટ જ(ત થયેલ કOુરવાર ઉ”ોગો સામે

`ક મ EDC ની સમાંતર ¼ું કામ ચા£ુ રાખવામાં

પયાવરણ OુરXા ધારા ૧૯૮૬ હઠળ અદાલતી

આવી છે ?

કાયવાહ કરાવી જોઈએ.

અદાલતી કસ થયા હોત અને બïક ગેરંટ ના
જ(ત થયેલા નાણાનો હQ ુ Kમાણે ઉપયોગ કરવામાં
આFયો હોત તો કટલેક oશે Šુજરાતમાં Kzૂ ષણની
સમ`યા હળવી થઇ શક હોત.

પયાવરણિમ ે

Bુ•ય

સWચવÖી

ુ ર 2021ના રોજ પ
Bુક મને 22 ફ આ

અિનલ

લખીને આ

માંગણીઓ કર છે . આ પ ની નકલ જ ર કાયવાહ
માટ અિધક Bુ•ય સWચવÖી, વન અને પયાવરણ
િવભાગ તેમજ ચેરમેન, Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ
બોડને પણ મોકલવામાં આવી છે .

અનુસધ
ં ાન : પેજ નં. ૧૯ .....
ુ ર ના
(SPECIAL CIVIL APPLICATION No. 9699 of 2008) ના Gુકાદાના અમલીકરણ બાબતે 27 ફ આ
રોજ પ

લખીને નીચેની માંગણી કર& છે .

1. નામદાર Šુજરાત વડ અદાલતના આ Gુકાદા Bુજબ બાક રહલ ãજAલાઓમાં તDકાલ સિમિતઓની
રચના કરવામાં આવે
2. આ સિમિતઓ સ Vય ર તે કાયવાહ કર અને Jયાં Jયાં Kzૂ ષણને લીધે :ુકસાન થાય Dયાં
પયાવરણીય :ુકસાન પેટ વળતર આપવાની કાયવાહ

થાય તે માટ જ ર

એMશન (લાન

બનાવવામાં આવે.
આ પ ની નકલ જ ર કાયવાહ માટ અિધક Bુ•ય સWચવÖી, વન અને પયાવરણ િવભાગ
તેમજ ચેરમેન, Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડને મોકલવામાં આવી છે . આ Fયવ`થા જAદ થી કાયરત
થાય તો `થાિનક `તર જ લોકોને વળતર મળ રહ.
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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Šુજરાત ઔ”ોWગક રાJય છે અને oત રયાળ

નગરપાWલકાના

KBુખનો

સમાવેશ

કરવો

તેવી

ગામડાઓ Oુધી કહવાતા િવકાસના ભાગ પે ઔ”ોWગક

જોગવાઈ છે . Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડb Kzૂ ષણ

એકમો `થપાયા છે . સાથોસાથ આ K3 ૃિતથી આ

tારા થઇ રહલ :ુકસાનની

િવ`તારોના ]ુદરતી સંસાધનો પર Kzૂ ષણની અસર

fAલા યાયાધીશ તેમજ fAલા કલેકટરÖીને કરવી.

પણ દખાઈ રહ છે . કટલીકવાર ઉ”ોગોની આસપાસ

તજÛ સિમિતએ Kzૂ ષણ ફલાવનાર એકમને નોટ સ

આવેલ ખેતરને Kzૂ િષત પાણીની અસર પંહોચે છે તો

આપવી તેમજ તજÛ સિમિત tારા Kzૂ ષણથી થયેલ

કટલીકવાર પીવાના પાણીના óોતો Kzૂ િષત બને છે ,

:ુકસાન:ું B ૂAયાંકન કર તે Kમાણે :ુકસાનીની રકમ

કોઈ વાર હવાની Šુણવ#ા બગડ છે તો કોઈ વાર

એ વીરોનમે ટલ ફંડ તર ક જમા કરાવવી. તજÛ

જમીન zૂ િષત થાય છે . આવા ક`સામાં પયાવરણીય

સિમિત tારા :ુકસાનીની L આકારણી કરવામાં આવી

:ુકસાન માટ વળતર oગે અરfઓ અને ફ રયાદો

છે તે Bુજબ fAલા

ુ સ
સ#ાવાળાઓ પાસે આવતી રહતી હોય છે . “પોA ટ

વળતર G ૂકવ3ુ.ં

પે” િસ›ધાંત અ:ુસાર Lણે :ુકસાન ક œ ુ હોય તેમણે

ુ ાદા બાદની m0થિત – પયાવરણિમ ના 1યાસો
Uક

વળતર આપ3ું જોઈએ.

બાદ સિમિતની રચના કરાઈ
અદાલતના Uકુ ાદાની

પયાવરણીય વળતર [ગે
jkુ ય બાબતો
અદાલતમાં

દાખલ

થયેલ

SPECIAL

CIVIL

APPLICATION No. 9699 of 2008 {SOLANKI
JASWANTSINH KALUSINH Petitioner (s)
Versus
DISTRICT
COLLECTOR
&
5

અદાલતના

એકમો

સામે

વળતર

અપાવવા

માટ

fAલા

જણા ું

ક

નામદાર

આ

Gુકાદા

પછ

Šુજરાત
Šુજરાત

વડ
Kzૂ ષણ

િનયં ણ બોડ tારા ફMત નીચેના એકજ fAલા માટ
સિમિત બનાવી હતી.
nમ

Respondent (s), Date: 17/09/2009} ના Gુકાદા
Bુજબ પયાવરણને :ુકસાન પહÓચાડનાર ઔ”ોWગક

યાયાધીશ tારા અસરª`તોને

પયાવરણિમ ે આ Gુકાદા બાદની l`થિત
તપાસતા

આવા જ એક કસમાં નામદાર Šુજરાત વડ

ણ તાDકાWલક ર તે Bુ•ય

opલા@ ંુ નામ

સિમિત બનાqયાની
તાર&ખ

૧

અમદાવાદ (ªાcય)

૧૦૨૦૧૧.૦૩.

કલેકટરÖીના અ›યX પદ તજÛ સિમિતની રચના

પયાવરણીય :ુકસાન માટ વળતર oગેના

કરવાનો આદશ કરવામાં આFયો છે . આ સિમિતમાં

નામદાર વડ અદાલતના આદશ પછ પણ ãજAલા

Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડના અિધકાર , fAલા કલેકટર,

`તરની સિમિતઓની રચના કરાવવામાં સરકારÖી

વન અને પયાવરણ િવભાગના અિધકાર , ઈર ગેશન

િનjફળ રહતા પયાવરણ િમ

અને

પંડ-ા tારા તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૬થી રાjk ય માનવ

વોટર

િવભાગના

રસોસ

ડ પાટમે ટ તથા પ¼ુપાલન

અિધકાર ઓ

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

ઉપરાંત

સરપંચ

ક

સં`થાના Öી મહશ

અિધકાર આયોગ સમX ફ રયાદ અરf કરવામાં

પયાવરણ િમ
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આવી.

[ડાયર

નંબર-124367/CR/2016,

વળતર અપા ું નથી.

Date:25/07/2016]
રાjk ય

માનવ

Oુધીમાં કોઈ કસ આ સિમિતઓ સમX ર?ૂ કર ને

અિધકાર

આયોગ

tારા

તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯થી આદશ કર નામદાર Šુજરાત

ુ રાત 1;ૂ ષણ િનયં ણ બોડની 1ાદિશક કચેર&ઓને
]જ
ુ ના મળ& છે
આ jrુ ે sચ

વડ અદાલતના ઉપરોMત Gુકાદા Bુજબની સિમિતઓ

તા. ૧૨ માચ, ૨૦૧૯ ના રોજ Šુજરાત

તાDકાWલક રચવા કહવા .ું Lથી Šુજરાત Kzૂ ષણ

Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડના સmય સWચવ Öી ક. સી.

િનયં ણ બોડb તેઓના પ ાંક નંબર: No.GPCB/LGL-

િમóીએ તમામ Kાદિશક કચેર ઓને પ

GEN-131/526567/ Date. 11 November, 2019 થી

Kzૂ ષણ oગેના કસો આવી સિમિતઓ સમX B ૂકવા

L એMશન ટકન અહવાલ ર?ૂ કય„ L Bુજબ નીચે

જણાવા .ું આ પ માં જણાવા ું છે ક, નામદાર

Bુજબની સિમિતઓ બનાવાઈ.

Šુજરાત વડ અદાલતના આ Gુકાદા Bુજબ L કોઈ

opલા@ ંુ નામ

nમ

સિમિત બનાqયાની
તાર&ખ

લખીને

કસો નોધાયેલા હોય તે કસોમાં પયાવરણીય :ુકસાન
બદલ વળતર G ૂકવવા oગે થયેલ કાયવાહ ની
િવગત દર

ણ માસે તે oગેનો Kગિત બાબત

1.

રાજકોટ

૧૫૨૦૧૮/૧૨/

2.

?ુનાગઢ

૨૦૨૦૧૮/૧૨/

ફ રયાદ થાય ક ન થાય તો પણ આ Kકારના કસો

૦૧૨૦૧૯/૦૧/

›યાને આવે ક Qુરંત જ ડ `k Mટ લેવલ કિમટ સમX

3.

મનગર

અહવાલ મોકલવાનો રહશે. આ Kકારના કસોમાં

4.

મહસાણા

૦૪૨૦૧૯/૦૧/

તેને B ૂક કાયવાહ કરવાની રહશે. આ બાબત માનવ

5.

પોરબંદર

૦૫૨૦૧૯/૦૧/

અિધકાર પાંચ દAહ ને લગતી હોઈ અªતા આપી

6.

Œુજક¦છ-

૧૧૨૦૧૯/૦૧/

oગત ›યાન રાખી કાયવાહ

7.

પાલન«ુર

૧૭૨૦૧૯/૦૧/

નોધ લેશો. તેમ છતાં આ બાબતને પણ ›યાન પર

8.

તાપી

૧૮૨૦૧૯/૦૧/

લેવાઈ નથી.

9.

ગોધરા

૦૫૨૦૧૯/૦૨/

રાtયના jkુ ય સ,ચવ સમu માંગણી

10. મોરબી

૦૬૨૦૧૯/૦૨/

11. આણંદ

૦૫૨૦૧૯/૦૪/

Kzૂ ષણને

12. વલસાડ

૦૬૨૦૧૯/૧૧/

ુ લમાં જવાની
થવાથી લોકોને નેશનલ ªીન k ½ ન

Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ tારા નામદાર Šુજરાત
વડ અદાલતના Gુકાદા Bુજબ અને નામદાર રાjk ય
માનવ

અિધકાર

આયોગની

O ૂચનાથી

ઉપરોMત

Bુજબની સિમિતઓ તો બનાવી દવાઈ પણ આ
સિમિતઓ અસરકારક ર તે સ Vય નથી તથા આજ
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

Šુજરાત

રાJયમાં

કરવાની રહશે Lની

છે Aલા

ઘણા

વષ„થી

લીધે g ૂબજ મોટા Kમાણમાં :ુકસાન

ુ લને વળતર નê
ફરજ પડ છે , k ½ ન

કરવા

વારં વાર અલગ-અલગ તJÛ સિમિતઓ બનાવવી
પડ છે અને યાયતં
આથી

જ

પર:ું ભારણ વધે છે .
પયાવરણિમ ે

Bુ•ય

સWચવÖી

અિનલ Bુક મને નામદાર Šુજરાત વડ અદાલતના

પયાવરણ િમ

(અ:ુસધ
ં ાન પેજ નં. ૧૭ પર
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Environment Damage Compensation(EDC)
EDC)ની રકમનો ઉપયોગ
ુ લ નવી દAહ માં દાખલ
નેશનલ ªીન k ½ ન

1;ૂ ષણ િનયં ણ બોડv એિ1લ-૨૦૨૦ થી ૩૦-૧૦-

થયેલ ઓર જનલ એ(લીકશન નંબર ૯૫/૨૦૧૮

ુ ી ૨૮,૬૨,૦૯૮૭૨/૨૦૨૦ sધ

(M.A.

કર છે .

No.

1029/2018)

અને

ઓર જનલ

એ(લીકશન નંબર ૫૯૩/૨૦૧૭ (arising from W. P.
(Civil) No. 375/2012 on the file of the Hon’ble
Supreme

Court}

ના

(Environment Damage

Gુકાદા

Bુજબ

EDC

Compensation) યોજના

અમલમાં આવી Lના આધાર ક Uીય Kzૂ ષણ િનયં ણ
બોડ (CPCB) એ માગદિશ‰કા (Report of the CPCB Inhouse Committee on Methodology for Assessing
Environmental Compensation and Action Plan to
Utilize the Fund) બહાર પાડ છે .
EDC

(Environment

Damage

Compensation):ું અમલીકરણ કરવા માટ તેલગ
ં ાણા
રાJયમાં તેલગ
ં ાણા રાJય Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ tારા
Order.

No.

TSPCB/EC/UH-V/2019-2045,

Dated

03.01.2020 અને હ રયાણા રાJયમાં હ રયાણા રાJય
Kzૂ ષણ

િનયં ણ

બોડ

tારા

Endst.

Šુજરાત

Kzૂ ષણ

\િપયા રકમ એક

િનયં ણ

બોડ

પાસેથી

મા હતી અિધકાર કાયદા હઠળ મળે લ મા હતી Bુજબ
ુ લ નવી
નામદાર નેશનલ ªીન k ½ ન
દાખલ

થયેલ

૯૫/૨૦૧૮

ઓર જનલ

(M.A.

No.

દAહ માં

એ(લીકશન

નંબર

1029/2018)

અને

ઓર જનલ એ(લીકશન નંબર ૫૯૩/૨૦૧૭ {arising
from W. P. (Civil) No. 375/2012 on the file of the
Hon’ble Supreme Court} ના Gુકાદા Bુજબ કોઈ
ઓફ સ

ઓડર

ક

સરsુલર

ગાઈડલાઈ સ/માગદિશ‰કા બહાર પાડ
પણ

આ

Gુકાદાને

આધાર

જ

ક

નથી. છતાં

સી¸ું જ

EDC

(Environment Damage Compensation) મેળવવા:ું
અમલીકરણ ચા£ુ ક œ ુ છે .
]ુ દરતી

No.

યાયના

િસ›ધાંત

Bુજબ

EDC

HSPCB/PLG/2019, Dated 29th April, 2019 થી ઓ ફસ

(Environment Damage

ઓડર કરવામાં આFયા છે .

એવો થાય ક, પયાવરણ:ું Jયાર :ુકસાન થ ું હોય

Šુજરાત

Kzૂ ષણ

Dયાર પયાવરણીય l`થિતને «ુન:l`થિતમાં લાવવી

િનયં ણ બોડ(GPCB) tારા પયાવરણીય કાયદાઓનો

(Reclamation) અને :ુકસાનીની ભરપાઈ કરવી.

ભંગ કરતા ઔ”ોWગક એકમો પાસેથી નામદાર નેશનલ

પરં Q ુ અમને મા હતી અિધકાર કાયદા હઠળ Šુજરાત

ªીન

રાJયમાં પણ

ુ લના
k½ ન

Gુકાદાને

Šુજરાત

Compensation)નો અથ

EDC

Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ તરફથી મળે લ મા હતી Bુજબ

(Environment Damage Compensation) મેળવવામાં

ુ લના Gુકાદા
એ3ું જોવા મ8 ું ક, નેશનલ ªીન k ½ ન

આવી રહ છે . મા હતી અિધકાર કાયદા હઠળ આ

Bુજબ Šુજરાત Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ tારા EDC

ુ રાત
િવષય oગે મેળવેલ મા હતી અ:ુસાર ]જ

(Environment

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

આધાર

પયાવરણ િમ

Damage

Compensation)ના

નામે
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ફMત રકમ જ એક

કરાય છે પરં Q ુ તેનો ઉપયોગ

કરવામાં આવતો નથી. હ?ુ Oુધી જમા લીધેલ રકમ L

પર દશાવેલ પેરા નંબર ૧.૪.૧ માં માગદશન આ( ું
છે તે Bુજબ ફંડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
પયાવરણ િમ ે આ jrુ ે સરકારને પ

હQ ુ માટ લેવામાં આવી છે તે Bુજબ વાપરવામાં

લખીને

આવતી નથી.

ુ લના આ
માંગણી કર& છે ક નેશનલ /ીન h&+Fન

કŽ Uય Kzૂ ષણ િનયં ણ બોડ (CPCB) એ
Report of the CPCB In-house Committee on
Methodology
for
Assessing
Environmental
Compensation and Action Plan to Utilize the Fund

ુ ાદા
Uક

દ`તાવેજના Kકરણ – ૨ ના પેજ નંબર – ૯ પર

બોડ

દશાવેલ પેરા નંબર ૨.૨ (Action Plan for Utilization

બહાર પાડવામાં આવે ^થી પયાવરણ@ ંુ ^ @કુ સાન

of Environmental Compensation Fund) માં ફંડની

થFું હોય તેની ‰ુન:m0થિત કરવામાં અને @ુકસાની

રકમ વાપરવા માટ Kકરણ – ૧ ના પેજ નંબર – 7

ભરપાઈ થાય તો પયાવરણને ‹ળવી શકાય અને

ુ બ
jજ

(Environment

Damage

Compensation)ની રકમ યોPય ર&તે અને તાcકા,લક
ુ રાત 1;ૂ ષણ િનયં ણ
ઉપયોગમાં લેવાય તે માટ ]જ
†ારા

1;ૂ ષણ

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

EDC

પયાવરણ િમ

ચો‡સ

વધi ંુ

નીિત/ગાઈડલાઈ?સ/માગદિશˆકા

અટકાવી

શકાય.
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1.

ુ ર&માં સંFŒુ ત રાLhની પયાવરણ સભા
ફ`આ

કરવામાં અને માઇVો(લા`ટ Mસના ભળવાથી દ રયાઇ

“ટકાઉપણા” િવશે ચચા કરવા માટ મળ& રહ& છે cયાર

fવO ૃŽjટને ઝેર બનતા અટકાવવામાં મદદ કરશે.

ુ ઉcપાદનોના
164 પયાવરણીય સંગઠનોએ િસEગલ Fઝ

સરકારો, અªણી Fયવસાયકારો, નાણાક ય સં`થાઓ

[ત માટ માંગ કર& અને િવxને સંદશો આ(યો ક “જો

અને રોકાણકારો tારા ઉDપાદન K Vયાઓમાં પ રવતન

આપ /હની કાળo લેતા હોવ તો ફŽક& દવાની આદતને

માટ લેવાયેલ પગલાઓ Lનાથી એકંદર કાચા માલના

છોડ&

વપરાશમાં ઘટાડો થાય, ખપત ઓછ

દો.”

190

દશોના

સરકાર

Kિતિનિધઓ

થાય અને

“Strengthening Actions for Nature” િવષયે ચચા

નવીનતાને KોDસાહન મળ શક તેવા િવિશjટ પગલાઓ

કરવા ભેગા થયા Dયાર િવxભરના પયાવરણીય

લેવા જ ર બ યા છે . FયlMતગત Kયાસો પણ ઘણા

સંગઠનોએ તેમને Kzૂ ષણ ફલાવતા િસ×ગલ

ુ વ`Q ુના
ઝ

અગDયના છે

તેવી નÓધ લેતા વ¸ુ જવાબદાર

ઉDપાદનને ટકો આપતા Fયવ`થાતં માં પ રવતન

િનણયકતાઓ તથા Fયવ`થાતં ની રચના અને મં?ૂર

કરવા હાકલ કર હતી.

આપનારાઓ પર હોવા:ું નાગ રક સંગઠનો જણાવે છે .

પયાવરણીય સંગઠનોએ સં Mુ ત ર તે તૈયાર કરલ

"આપણા સમાજના સૌથી સંવેદનશીલ લોકો-

ુ åુ િસ`ટcસ ચે જ" િસ×ગલ
ઝ

છે વાડાના લોકોને આ Kzૂ િષત ઉDપાદનોની હાિનકારક

પોWઝશન પેપર "િસ×ગલ
ુ
ઝ

ઉDપાદનોને

]ુદરતી

કારણે

પયાવરણ,

અસરો સહન કરવી પડ છે , આ િવપર ત અસરો `થાિનક

વ યKાણીઓ, માનવ આરો+ય અને િનબળ સBુદાયો

ખોરાકને zૂ િષત કર છે , કચરાના ઢગ ઉભા કર છે , પાણી

પર થઈ રહલી ગંભીર અસરોને દશાવે છે . ખા”પદાથ„ના

અને જમીનને ઝેર રસાયણોથી zૂ િષત કર છે , હવે સમય

પેકãજ×ગથી લઈને ક ટનર Oુધી, ડ`પોઝેબલ કપ અને

આવી ગયો છે ક આપણે વૈિxક Kzૂ ષણ અને આબોહવા

ુ ઉDપાદનો માણસો
ઝ

સંકટના Kµને ગંભીર બનાવવા માટ જવાબદાર

tારા દર વષ• ઉDપø થતા 2 અબજ ટન કચરાનો Bુ•ય

કોપ„રNસ અને ઉ”ોગોને તેમની K3 ૃિતઓ માટ

ભાગ છે . આ Eકડો વષ 2050 Oુધીમાં 70% વધવાનો

જવાબદાર ઠરવીએ. હાિનકારક અને Kzૂ િષત પેકãજ×ગના

oદાજ છે .

ઉપયોગ િવના લોકો Oુધી ઉDપાદનો પહÓચાડવાની

કટલર Oુધી િવ`તરલ િસ×ગલ

આપણે

િસ×ગલ

ુ
ઝ

ઉDપાદનોથી

સવલતો માટ, અl`તDવ માટ જ ર

મળતી

એવી સહાય

Fયવ`થાને Xીણ કર રaા છ એ. ડ`પોઝેબલ વ`Q ુઓનો

પ›ધિતમાં ધરB ૂળથી પ રવતન કરવાની જ ર છે .”

(“‚ેક Ò Òોમ (લાŽ`ટક”ના વૈિxક સંયોજક વોન
હના ડઝ)

ઉપયોગ નહ કરવાથી કચરો ઓછો થશે, સાથોસાથ

(‚ેક Ò Òોમ (લા`ટ ક - સૌજ ય)

મૌસમ પ રવતનનો સામનો કરવામાં, જગલો:ુ
ં
ં રXણ

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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ફાAŠુની જોષી
ુ ર& મ હનાના છે pલા દવસે બે મહcવની
ફ`આ

પ રવતન આqF ંુ છે - એ છે ‰ ૃ•વીના વાતાવરણમાં

ખબરો નજર સામે આવી ^ આપની સમu j ૂકવા

વધેલી ગરમી. આ સમ0યાને [/ેoમાં વૈિ›ક 0તર

માં] ંુ •ં .

Pલોબલ વોિમ“ગ તર&ક ઓળખવામાં આવે છે . ઈ.સ.
આજના “ દqય ભા0કર” અખબારમાં •ી ‘યામ

1880થી લઈને આજ sુધી ‰ ૃ•વીના વાતાવરણમાં દર

પારખ †ારા લખાયેલ લેખ “નેટ ઝીરો : ’ંુ 2050માં

દાયકાએ લગભગ 0.7 ડ/ી સેœpસયશનો વધારો

આપણે 1;ૂ ષણની સામે પાર હોઈ’?
ંુ ” માં ઉpલેખાયેલ

ન_ધાયો છે . અને 1981થી આ વધારો લગભગ બમણો

બાબતો પર નજર ફરવીએ તો, નેટ ઝીરો એ આજકાલ

થયો છે . વૈ•ાિનકોએ ન_žF ંુ છે ક 1988ના વષથી એક

;ુિનયાભરના રાજક&ય, પયાવરણીય અને ધંધાક&ય

એવી પેટન ઉભર& આવી છે ક - મા

ુ
વiળોમાં
એક નવો બઝ-વડ બની ગયો છે . આ

બાદ કરતા - લગભગ દર વષ, આગલા વષ કરતાં

િવચાર Pલોબલ વૉિમ“ગને નાથી શક છે . લાખો વષ”થી

વŸ ુ

ગરમ

ન_ધાF ંુ છે .

2011ના વષને
cયારબાદ@ ંુ વષ

અને

માનવ‹તના

અU ૂકપણે પાછલા વષનો રકોડ તોડ& નાખે છે ! અને

અm0તcવ સામે હવે પહલીવાર – ૂબ મોટો ખતરો ઊભો

ુ ીના સૌથી વŸ ુ ગરમ
1980થી લઈને અcયાર sધ

થયો છે - અને એ પણ પોતાનાથી જ, પોતાના લોભ

એવાં દસ વષની વાત કર&એ તો એ બધા જ 2005

અને પોતાની 12 ૃિ4થી. માનવસ ˜ત વાતાવરણીય

બાદ ન_ધાયા છે ! સાદ& અને સરળ સમજ બતાવે છે ક

સફળતા‰ ૂવક

‰ ૃ•વી

પર

વસતી

-[ગાર

વાF ુ

એટલે

ક

કાબન

ડાયોŒસાઇડ ક મોનોŒસાઈડને કારણે
સ‹તી Pલોબલ વોિમ“ગની 1 nયા
હવે આપણા કા¢ ૂ બહાર જઈ રહ& છે .
જો આ વધારો iરુ ં ત રોકવામાં નહ£
આવે અને બેકા¢ ૂ બનશે તો ‰ ૃ•વીના
ુ
સj¤ુ ી 0તર@ ંુ તાપમાન વધશે. ¥વ
1દશો પર રહલ બરફ પીગળ& જશે
અને સjુ¤ી સપાટ& ¦ચી આવવાથી
સમ/ િવ›ના દ રયાકાંઠાના અને ક
િવ0તારો §ૂબી જશે.
આ પ રm0થિત અટકાવવાનો ર0તો
1;ૂ ષણને કારણે ‰ ૃ•વીના પયાવરણમાં – ૂબ મો™ંુ
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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કારણે વાતાવરણમાં છોડવામાં આવતો [ગાર વાF ુ

1988માં રચના કરવામાં આવી હતી. િવ›ભરના

સ‹ય નહ£ એવી ર&તે ઔ:ો,ગક અને માનવીય

દશોમાં પે રસ સંિધ અ@ુસાર ન‡& કરવામાં આqFું ક

12 ૃિ4ઓ

વાતાવરણમાં ફરફાર બે ટકાથી વધાર નહ£ વધવા

ચલાવવી.

મતલબ

ક

પાવર

0ટશન,

ફŒટર&ઓ, વાહનો, મોટા પાયે બાળવામાં આવતાં

દવો જોઈએ અને આદશ ર&તે મા

જ ંગલો વગે ર બંધ કર2.ંુ અને સાથે સાથે 2 ૃuા¨છા દત

અટકાવી દવો જોઈએ.

દોઢ ડ/ી પર

િવ0તારોને વધારવા. આમ કરવાથી ^ પ રm0થિત

આઈપીસીસીના રપોટ અ@ુસાર આદશ ર&તે

સ‹ય એને કહવાય નેટ ઝીરો. મતલબ એ જ ક

ુ ીમાં નેટ ઝીરો પ રm0થિત પર પહ_ચી જ2 ંુ
2040 sધ

આપણે એવી ટકનોલો જકલ 1ગિત કરવી ક [ગાર

જોઈએ. અને આમ ન થઈ શક તો 2050 sુધીમાં

ુ ંુ સ˜ન જ બંધ થઈ ‹ય. આમ થાય તો એક
વાF@

સમ/ િવ›માં નેટ ઝીરોની પ રm0થિત@ ંુ િનમાણ થ2 ંુ

સમયે આપણે એવી પ રm0થિત@ ંુ સ˜ન કર& શક&એ ક

જ\ર& છે . હવે હક&કત એ છે ક અમે રકા ^વા એક બે

‰ ૃ•વીની ગરમીમાં વધારો થતો અટક& ‹ય. અને

દશોને બાદ કરતા બªુ ઓછા દશ એવા છે ક ^ આવા

તાપમાન ^ તે 0તર જળવાઈ રહ અથવા ભિવLયમાં

ધરખમ ફરફાર માટ જ\ર& એવી ટકનોલોo, નાણાં,

ધીર ધીર ઘટ. અને આ2 ંુ થાય તો માનવ સ હત

પ રm0થિત ક ઇ¨છાશmŒત ધરાવે છે . મતલબ ક જો

સમ/ oવન જગતના અm0તcવ સામેનો આ ખતરો

ુ
બધા જ દશ એકબી‹ને મદદ નહ£ કર તો અjક

ટળ& શક.

દશોના અથાક 1યcનો બાદ નેટ ઝીરો પ રm0થિત પર
પ રm0થિત@ ંુ

આવી

િનમાણ

માટ

પહ_ચવા છતાં, અ?ય દશોની િનLફળતાને કારણે

;ુિનયાભરના દશોએ 1;ૂ ષણ લગભગ ને0તના¢ ૂદ

પ રm0થિત બગડતી જ રહશે અને અm0તcવ સામેનો

કર2 ંુ પડ. મે?Fફુ Œચ રEગ uે ના ઉ:ોગોએ 1;ૂ ષણને

ખતરો ઝ«ં બતો જ રહશે. પરં i ુ – ૂબ બધી વૈ•ાિનક

અટકાવવા

માટ

નવા

મા હતીના િવ‘લેષણ બાદ ધીર-ધીર ઘણા બધા

અપનાવવી

પડ

અને

1કારની

કરવા

ટકનોલોoઓ
વાહન

વૈ•ાિનકો આશાવાદ& છે ક અગર ‰ ૂરતા 1યcનો

qયવહારને 1;ૂ ષણjŒુ ત બનાવવો પડ. આ બŸ ંુ કરવા

કરવામાં આવે અને િવ›ભરમાં આ િવષય ઉપર ‰ ૂર&

માટ લગભગ દરક દશની સરકારોએ – ૂબ ધરખમ

ુ ીમાં નેટ ઝીરો
સ‹ગતા કળવવા હોય તો 2050 sધ

પાયે નીિતિવષયક ફરફારો કરવા પડ. મતલબ ક

પ રm0થિત પર પહ_ચ2 ંુ અશ¬ તો નથી જ. અને

આપણી અથ qયવ0થા અને qયવહારમાં ધરj ૂળથી

આમ માનવ‹તના ભિવLયને sરુ ,uત કર& શકાય.

ફરફાર કરવો પડ. આ કારણોસર સંFŒુ ત રાLhસં0થા

આજ કારણોસર નેટ ઝીરો શ+દએ 1;ૂ ષણjŒુ ત

ુ ાઇટડ નેશ?સ
(F.ુ એન.)ની પયાવરણીય સં0થા Fન

િવ›ની એક નવી આશા જ?માવી છે . અને સમ0ત

એ?વાયનમે ?ટ

1ો/ામ

સમ0ત

િવ›ના

(F.ુ એન.ઈ.

પી.)

†ારા

માનવ‹િત માટ આવતા

ણ દાયકા માટ એક ન2 ંુ

;ુિનયાભરના દશોમાં સરકાર& અને ,બન સરકાર&

žયેય

સં0થાઓમાં કાયરત નીિત ઘડવૈયાઓને મદદ\પ થાય

(https://www.divyabhaskar.co.in/magazine/rasrang/news/n

એવી વૈ•ાિનક મા હતી પહ_ચાડવા માટ આઈપીસીસી

et-zero-will-we-cross-pollution-in-2050-128272342.html)

ન‡&

કર&

આHF ંુ

છે .

(ઇ?ટરગવનમે?ટલ પેનલ ઓન Œલાઈમેટ ચે?જ)ની
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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આ jrુ ા સાથે એક વાત ન_ધવી પડશે ક અમે રકા

ચારધામ 1ો^Œટના કારણે થનારા પયાવરણીય

પે રસ કરારમાં પરત ફFુ- તે સાથે સFુક
ં ત રાLhસંઘના

તેમજ

સ®ય દશોને આશા બંધાઈ છે ક કલાયમેટ એŒશન jrુ ે

કરવામાં આqF ંુ હi.ંુ

અમે રકા હકારાcમક જવાબદાર& િનભાવશે.

•

સામા જક

1ભાવોના

dકલન

માટ

આટલા પહોળા ર0તા બનાવવા માટ ;ુિનયાની
સૌથી ¦ચી અને સૌથી નવા પવત ’ૃખ
ં લામાં

ઉતરાખંડમાં સ યેલ ઋિષગંગા zુઘટનાએ

પહાડો અને 2 ૃuોને મોટા 1માણમાં કાપવામાં

ફર આ િવ`તારમાં થઇ રહલા પયાવરણીય ફરફારોની

ુ ીમાં 56
આવી ર°ાં છે . એ માટ અcયારsધ

ગંભીરતા તરફ ›યાન દો œ ુ છે . દFય ભા`કર અખબાર

હ‹રથી વŸ ુ 2 ૃu કાપવામાં આqયાં છે અને

માટ રાhલ
કો ટયાલે ઉતરાખંડથી લખેલો ªાઉ ડ
ુ

લગભગ 36 હ‹ર ^ટલાં 2 ૃuોને માક કરવામાં

રપોટ આ ગંભીરતાના «ુરાવા આપી રaો છે .

આqયાં છે , ^ને કાપવામાં આવશે. ‹ણકારોના
મતે હક&કતમાં કાપવામાં આવેલાં 2 ૃuોની સંkયા

ચારધામ KોLMટ માટ 56 હ ર 3 ૃXો કાપવામાં

ઘણી જ વધાર છે , કમ ક આમાં એ 2 ૃuો સામેલ

આFયાં; 36 હ ર વ¸ુ કપાશે, િવ`તરણ કરવામાં

નથી, ^ પહાડ કાપવા દરિમયાન એની સાથે પડ&

િનયમ નડ-ા તો KોLMટ 53 åુકડામાં વહúચાયો િશષક

ગયા ક આ 1ો^Œટના કારણે થયેલા ² ૂ0ખલનની

હઠળ Kકાિશત લેખના Bુ•ય oશો જોઈએ તો,

ઝપેટમાં આવી ગયાં.

•

•

ચમોલીના ઋિષગંગામાં આવેલી તબાહ& પછ&

•

EIA

એસેસમે?ટથી

બચવા

™ુકડામાં

માટ

પહાડોમાં આ 1કારના િનમાણને લઈને સવાલો

1ો^Œટને

ઊઠ& ર°ા છે . સૌથી વŸ ુ સવાલોના ઘેરામાં છે -

પયાવરણ કાયકતાઓનો આરોપ છે ક ચારધામ

ચારધામ

[તગત

1ો^Œટને ‰ ૂરો કરવા માટ સરકાર તમામ િનયમ-

ઉ4રાખંડનાં કદારનાથ, બ¤ીનાથ, ગંગો ી અને

કાયદાને અવગ³યાં છે , ^માં સૌથી મોટો આરોપ

ુ ો ીને જોડનારા માગ”@ ંુ પહોળા બનાવવા@ ંુ
યjન

એ છે ક EIA એટલે એ?વાયનમે?ટ ઈ´પેŒટ

છે .આ યોજના પર પયાવરણિવ;્

એસેસમે?ટથી બચવા માટ આ એક 1ો^Œટને

1ો^Œટ.

આ

1ો^Œટ

શ\આતથી

53

વહŽચવામાં

ચારધામ
આqયો-

સવાલો ઉઠાવી ર°ા છે .

અનેક નાના-નાના 1ો^Œટમાં દખાડવામાં આqયો

ચમોલીની ઋિષગંગા નદ&માં સંકટ આqયા બાદ

છે .

પયાવરણ

કાયકતા

1ોફસર

રિવ

ચોપડાએ

•

ચારધામ 1ો^Œટ Oુલ 889 કલોમીટરનો છે , પરં i ુ

લkયો છે . આ પ માં

તેમ છતાં આ 1ો^Œટને EIA નથી થF.ંુ એ

કહવામાં આqFું છે ક ચમોલીમાં આવેલા સંકટની

એટલા માટ ક સરકાર આ સમ/ 1ો^Œટને 53

પાછળ ¬ાંક ને ¬ાંક ચારધામ ^વા 1ો^Œટ

અલગ અલગ 'િસિવલ 1ો^Œµસ'માં વે ચવામાં

જવાબદાર

હાઈપાવર

આqયો, ^ તમામ 100 કલોમીટરથી નાના છે ,

ુ ીમ કોટv
કિમટ&ના અžયu પણ છે , ^@ ંુ ગઠન s1

તેથી EIAની જોગવાઈને જ બાયપાસ કર&

ુ ીમ કોટને એક પ
s1

છે .

રિવ

ચોપડા

તે

દવામાં આવી છે .
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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•

ુ ીમ કોટમાં પડકાર આપતા આ
આ 1ો^Œટને s1

“આબોહવા પ રવતન સામેના જ ંગનો માગ

jુrો અરજદાર પણ ઉઠાqયો હતો, ^ના જવાબમાં

આબોહવા ?યાયમાંથી પસાર થાય છે . આબોહવા

સરકારનો તક હતો ક આ સમ/ 1ો^Œટ ¶ૂના

?યાયના માગ પર િવશાળ Äદયના બનવાનો િસÅાંત

માગ”ને

એના પર

છે . આબોહવા ?યાય એ મોટા તેમજ લાંબાગાળાના

લોકિનમાણ િવભાગ અલગ-અલગ ™ુકડાઓમાં કામ

પ ર¤‘ય પર િવચાર કરવા િવશે પણ છે . ;ુઃખદ

કરશે, તેથી આ2 ંુ કરાF ંુ છે . જોક સરકાર આ તક

વા0તિવકતા એ છે

ુ ીમ કોટv એક હાઈપાવર કિમટ& ગ ઠત
પછ& પણ s1

પ રવતનો અને Oુ દરતી આપિ4ઓની અસર ગર&બો

કર& છે , ^ણે આ 1ો^Œટથી થનારા સંભિવત

પર સૌથી વધાર પડ છે . આબોહવા ?યાય એવી

;ુL1ભાવો પર રપોટ તૈયાર કરવાનો છે .

?યાસધા રતાની ;ૂ રંદશીથી 1ે રત છે tયાં ગર&બમાં

પહોળો

કરવા માટ અને

(સંદભ : https://www.divyabhaskar.co.in/dvb-

original/news/56-thousand-trees-were-cutdown-for-the-chardham-project-36-thousandmore-will-be-cut-if-there-is-a-rule-in-

નાગ રકને ?યાય આપીને કર&એ.
ધ એનજ½ એ?ડ રસોસ½સ ઇœ?0ટટ¾ ૂટ (ટર&)ના
jુkય કાયnમ વpડ સ0ટઇનેબલ ડવલપમે?ટ સિમટની
ુ ર&,
વાત કર&એ ^ની 20મી બેઠક 10થી 12 ફ`આ
ુ ી ઓનલાઇન યો‹ઈ ગઈ. આ સિમટનો
2021 sધ
િવષય હતો – ‘આપણા સામા?ય ભિવLયને નવેસરથી
ુ ,uત
પ રભાિષત કર2:ંુ તમામ માટ સલામત અને sર
•ી

નર?¤

મોદ&એ

10

ુ ર&ના રોજ વી ડયો કો?ફરm?સÁગ †ારા વpડ
ફ`આ
સ0ટઇનેબલ
કરતી

ડવલપમે?ટ

વેળાએ

કરલ

સિમટ

સંબોધનના

2021@ ંુ ઉÂાટન
કટલાક

[શો

આપણને ભારત †ારા આ િવષયે થયેલ કામગીર&ની
ઝલક આપે છે અને સાથોસાથ આપણા મનમાં
િવચારો@ ંુ ચn ચાÃ ુ થાય છે .
ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ

આવે છે . આબોહવા ?યાયનો મતલબ િવકાસશીલ
દશોને િવકાસ કરવા માટ ‰ ૂરતો અવકાશ આપવો
એવો પણ થાય છે . tયાર આપણાંમાંથી દરક દરક
સમo ‹ય cયાર જ, આબોહવા ?યાય 1ાHત થઇ

કલાયમેટ જ0ટ&સ – ?યાયની શ\આત છે વાડાના

1ધાનમં ી

ગર&બ qયmŒત 1cયે – ૂબ જ કÇુણાભાવ સાથે િવકાસ

qયmŒત આપણી qયmŒતગત અને સ હયાર& ફરજોને

expansion-the-project-will-be-divided-into53-pieces-128258901.html)

પયાવરણ.’

ક- પયાવરણમાં થઇ રહલા

શકશે.”
(રફ.https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?P
RID=1697013)
આબોહવા ?યાય એટલે ક કલાયમેટ જ0ટ&સ –
આ jrુ ો આપણને આપણી આસપાસની હવા, પાણી
અને પયાવરણના અ?ય ઘટકોની બદતર હાલતની
યાદ

અપાવે

છે .

ુ
’Å

હવા-પાણી

અને

0વ¨છ

વાતાવરણ એ ભારતના બંધારણમાં દરક નાગ રકને
મળતા

j ૂળ² ૂત

અિધકારો

પૈક&ના

એક

oવન

oવવાના અિધકારમાં સામેલ બાબત છે . અમદાવાદ
ુ ી
શહરથી ;ૂ ર 0થપાયેલા ઔ:ો,ગક િવ0તારો sધ
રહણાંક િવ0તારો આવી ગયા છે અને તેના 1;ૂ ષણની
અસરો આ નાગ રકોને થઇ રહ& છે . ’ ંુ આનો ઉકલ ના
લાવી શકાય? કમ આપણા ઘર કચરો લેવા આવi ંુ
વાહન બે ¶ુદા 1કારના કચરા માટ qયવ0થા હોવા
છતાં આપણા ઘરના બે ¶ુદા ડ0ટ,બનનો કચરો
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એકસાથે ભેગો કર&ને લઇ ‹ય છે .? સાંજ પડતા જ

તે જ\ર& છે . મહામાર& કરતા 1;ૂ ષણ લોકોને વŸ ુ

ુ વાય છે ?
Ÿ´ુ મસ સાથે 1;ૂ િષત હવા કમ અ@ભ

અસર કર& રÊ ં ુ છે , વŸ ુ માર& રÊ ં ુ છે . આશા રાખીએ ક

ઔ:ો,ગક અક0માતો કમ વધી ર°ા છે ? ઔ:ો,ગક

એક¶ૂથતા અને આિવLકારની મદદથી આ સૌ 1Éોના
ઉકલો જpદ&થી આવે.

ુ ાર
વે0ટ મેનેજમે?ટની qયવ0થાઓ કમ માપદં ડ અ@સ
કાયરત નથી?
આ સવાલોના ઉકલો માટ નવી પેઢ&ના નવા
સંશોધનને 1ેŒટ&કલ બનાવીને લા] ુ કરાય તે – ૂબ
જ\ર& છે . શૈu,ણક સં0થાઓ િવ:ાથ½ઓને qયવહા રક
1Éોના ઉકલ માટ આિવLકાર કરવા 1ોcસાહન આપે

ુ ર -ફ આ
ુ ર , ૨૦૨૧
આ
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