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મહ�શ પડં	ા  

અરવ�લી ��લાના જસવતંિસ�હ સોલકં" નામના 

ખે%ૂતને ખતેરની બા(ુમા ંઆવેલ ઔ,ો-ગક એકમને લીધે 0ૃિષ 

ઉ4પાદન પર �6ૂષણની ગભંીર અસર થયેલી 9ના લીધે 0ૃિષ 

ઉ4પાદનની સાથે-સાથે જમીન અને પાણી પણ બગડ;ા હતા. 

આ અસર=>ત ખે%ૂતે ?જુરાતની વડ" અદાલતમા ં અર� 

કર@લી.  

નામદાર ?જુરાત વડ" અદાલતમા ં દાખલ થયેલી 
SPECIAL CIVIL APPLICATION No. 9699 of 2008 
{SOLANKI JASWANTSINH KALUSINH Petitioner (s) 

Versus DISTRICT COLLECTOR & 5 Respondent (s), 

Date :17/09/2009}ના Bકુાદા Cજુબ ખે%ૂતોને 0ૃિષ 

ઉ4પાદનમા ં થયેલ Dકુસાન પહEચાડનાર ઔ,ો-ગક એકમો 

સામે વળતર અપાવવા માટ@ ��લા કલેકટરHીના અIયJ પદ@ 

તજK સિમિતની રચના કરવાનો આદ@શ કરવામા ંઆMયો. આ 

  

 

પયાવરણ િમ�  
1. ઔ�ો�ગક ��ૂષણને લીધે "ૃિષ......૦૧ 

2. 'લા()ટક ��ૂષણનો ઉક�લ:...........૦૩ 

3. .લાઈમેટ ચે1જના બ4ટમા.ં..........૦૫ 

4. જળ 7દને સવંાદ : વૈિ;ક...............૦૮ 

5. =.ુ ઈ1�ુ"ુમાર ?ની :....................૧૧ 

6. પયાવરણીય િનણય.....................૧૩ 

7. વન અને પયાવરણ......................૧૪ 

8. �ો. િસBધાથ પાઠક : િનEણાત.......૧૯ 

9. અમદાવાદને “ઝીરો વે)ટ” શહ�ર.....૨૦  

10. િવ; ધરતી 7દન – ૨૦૨૧............૨૨ 

11. મૌસમ પ7રવતન અને આપણે.......૨૫ 

 

અDNુમ-ણકા 

Nમ  િવગત    પાન ન ં

ઔ�ો�ગક ��ૂષણને લીધે "િૃષ પેદાશો અને જમીન, 

પાણીને થયેલ NકુસાનNુ ંવળતર ખેPતૂોને Qાર� મળશે ? 
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સિમિતમા ં �6ૂષણ િનય�ંણ બોડ�ના 

અિધકાર", ��લા કલકેટર, વન અને પયા�વરણ 

િવભાગના અિધકાર", ઈર"ગેશન અને વોટર 

Pરસોસ� ડ"પાટ�મેQટ તથા પRપુાલન િવભાગના 

અિધકાર"ઓ ઉપરાતં સરપચં ક@ નગરપા-લકાના 

�Cખુનો સમાવેશ કરવો તેTુ ંઅદાલતે કUુ ંહVુ.ં 

?જુરાત �6ૂષણ િનય�ંણ બોડW �6ૂષણ Xારા 

થઇ રહ@લ 0ૃિષ પેદાશોના Dકુસાનની Zણ 

તા4કા-લક ર"તે C[ુય ��લા Qયાયાધીશ તેમજ 

��લા કલેકટરHીને કરવી અને તજK 

સિમિતએ �6ૂષણ ફ@લાવનાર એકમને નોટ"સ 

આપવી તેમજ તજK સિમિત Xારા �6ૂષણથી 

થયેલ 0ૃિષ પેદાશોના Dકુસાનના C�ૂયાકંન 

�માણે Dકુસાનીની રકમ એQવાયરોનમેQટલ ફંડ 

તર"ક@ જમા કરાવવી. તજK સિમિત Xારા 

Dકુસાનીની 9 આકારણી કરવામા ંઆવી હોય તે 

Cજુબ ��લા Qયાયાધીશ Xારા અસર=>તોને 

વળતર BકૂવTુ ં તેવો આદ@શ અદાલતે કય] 

હતો.  

નામદાર વડ" અદાલતના આદ@શ પછ" 

પણ _જ�લા >તરની સિમિતઓની રચના  

 

કરાવવામા ંસરકારHી િન`ફળ રહ@તા પયા�વરણ 

િમ� સ>ંથાના Hી મહ@શ પડં;ા Xારા તા. 

૨૦/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ રા`d"ય માનવ 

અિધકાર આયોગ સમJ ફPરયાદ અર� 

કરવામા ંઆવી. 9મા ં રા`d"ય માનવ અિધકાર 

આયોગ Xારા તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯થી આદ@શ 

કર" નામદાર ?જુરાત વડ" અદાલતના 

ઉપરોhત Bકુાદા Cજુબની સિમિતઓ તા4કા-લક 

રચવા કહ@વાiુ.ં 9થી ?જુરાત �6ૂષણ િનય�ંણ 

બોડW તેઓના પ�ાકં નબંર: No.GPCB/LGL-

GEN-131/526567/ Date. 11 November, 

2019 થી એhશન ટ@કન અહ@વાલ ર(ૂ કય]. 

?જુરાત �6ૂષણ િનય�ંણ બોડ� Xારા 

નામદાર ?જુરાત વડ" અદાલતના Bકુાદા 

Cજુબ અને નામદાર રા`d"ય માનવ અિધકાર 

આયોગની �ચૂનાથી સિમિતઓ તો બનાવી 

દ@વાઈ પણ આ સિમિતઓ અસરકારક ર"તે 

સPNય નથી તથા આજ �ધુીમા ં ખે%ૂતોને 

�6ૂષણને લીધે થયેલ Dકુસાનનો કોઈ ક@સ આ 

સિમિતઓ સમJ ર(ૂ કર"ને વળતર અપાiુ ં

નથી. આ Mયવ>થા જ�દ"થી સPNય થાય તેવી 

આશા રાખીએ.
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પયા�વરણ િમ�, ?જૂરાત િવ,ાપીઠ 

સચંા-લત મહાદ@વ દ@સાઈ =ામસેવા સ0ુંલ-સાદરા, 

રા`d"ય સેવા યોજના એકમ તથા આ�વન િશJણ 

અને િવ>તરણ િવભાગના સiંhુત ઉપNમે "=ાહક 

અિધકાર Pદવસ” િનિમતે 'લા()ટક ��ૂષણનો ઉક�લ: 

પડકારજનક શા માટ� ? િવષય પર રા�ય કJાનો 

વે-બનાર ૨૦ માચ�, ૨૦૨૧ ના રોજ આયો_જત 

કરાયો હતો.  

�ાસ-ંગક ઉદબોધન 

કરતા રા`d"ય સેવા 

યોજના, ?જૂરાત 

િવ,ાપીઠના સયંોજક Hી 

અ�ુણભાઈ ગાધંીએ 

�લા>ટ"ક �6ૂષણના 

જોખમો �ગ ે માPહતી 

આપી, =ાહક તર"ક@ 

�લા�>ટક વપરાશમા ં

અને વજનમા ં સહજ છે 

અને આિથ�ક ર"તે પણ 

પરવડ@ તેમ છે એટલ ે

�લા�>ટકDુ ં સા�ા�ય આખા િવ�મા ં Mયાપી ગiુ.ં 

પરંV ુવપરાયેલા અને નકામા થયેલા �લા�>ટકDુ ંRુ ં

કરTુ ં તે મોટ" સમ>યા આ9 િવ�ને સતાવી રહ" 

છે.  �લા�>ટકની સમ>યા હલ કરવામા ં બ ે �કારના 

�ય4નો થઇ ર�ા છે. 

1) �લા�>ટક નો વપરાશ ઘટ@ અને તેનો િવક�પ 

શોધવામા ંઆવે  

2) �લા�>ટકનો કચરો ક@વી ર"તે 6ૂર કરવો. 
 

�લા�>ટક �6ૂષણ �ગ ે હવે Zણકાર" 

આપવાનો સમય નથી કારણક@ મોટાભાગના લોકોને 

�લા�>ટક �6ૂષણનો પરચો થઈ ગયો છે, તેની 

તકલીફો વેઠ" ર�ા છે. આ અનાથ �લા�>ટક કચરાને 

નાથવાની જ�ર છે. �લા�>ટક કચરાના મા-લક થઈને 

તેને યો�ય માવજત આપવાની જ�ર છે. તેના 

િનકાલની યો�ય Mયવ>થા ગોઠવવાની જ�Pરયાત છે. 

�લા�>ટક કચરાના 

Mયવ>થાપના િનયમ 

બનાવવાથી વાત �રૂ" થતી 

નથી. મેદાનો-નદ"Pકનાર@ ક@ 

દPરયાPકનાર@ �લા�>ટકનો 

કચરો વીણીને અને તેનો 

િવડ"યો વાયરલ થાય તેનાથી 

લોકZ?િૃત ચો�સ આવે પણ 

�લા�>ટકનો કચરો 6ૂર નહ� 

થાય. �લા�>ટક 

Mયવ>થાપનના ભારત 

સરકારના િનયમો જોઈએ તો 

9ઓ �લા�>ટકDુ ંઉ4પાદન કર@ 

છે તે લોકોની �લા�>ટકનો 

િનકાલ કરવાની જવાબદાર" છે. તે ઉપરાતં, >થાિનક 

>વરા�યની સ>ંથાઓ એટલ ેક@ =ામ પચંાયત, નગર 

પચંાયત અને મહાનગરપા-લકાએ �લા�>ટકના 

કચરાDુ ંMયવ>થાપન કરવાDુ ંછે. 
 

?જુરાત િવ,ાપીઠના આ કાય�Nમમા ંએટલ ે

િવ,ાપીઠના >થાપક ��ૂય બા�નેુ ક@મ �લુાય? 

��ૂય બા�નુા એકાદશ �ત �માણે વત�એ તો 
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કદાચ �લા�>ટકનો કચરો જ ઉ4પન થયો ન 

હોત.  બા�એુ કUુ ં છે , "ખપ �રૂV ુ ંવાપર"એ, વણ 

જોઈV ુ ં ના સઘંર"એ" જો આ િસ�ાતંને અDસુયા� 

હોત તો �લા�>ટક જ નહ� કોઈપણ �કારનો કચરો 

અિતશય મા�ામા ંઉ4પ� જ ના થયો હોત. 

=ાહક અિધકાર Pદવસના ઉપNમે યોZયેલ 

આ કાય�Nમમા ં 9 =ાહકો પોતાની થેલી 

લઈને  બZરમા ં ખર"દ" કરવા Zય છે તેવા 

=ાહકોને પણ �ો4સાPહત કરવાની જ�ર પર ભાર 

Cકૂાયો. સાથે જ શોિપ�ગ મોલમા ં પૈસા લઈને 

અપાતી �લા�>ટકની કોથળ"ઓની રકમ �લા�>ટક 

Mયવ>થાપનના કામમા ં વપરાવવી જોઈએ તે 

બાબત માટ@ લોhપેરવી થવી જોઈએ. 

સાથસાથ એ પણ ઉ�લખે થયો ક@ �લા�>ટક 

વીણવાવાળા લોકોની  હાલત �બૂ જ ગભંીર છે. 

�લા�>ટકનો કચરો તેને Pરસાયકલ �PNયામા ં પા� ં

મોકલતા આ કામદારો �બૂ અગ4યDુ ં કામ કર@ છે 

પણ �રૂતી રોજગાર" મેળવી શકતા નથી. તે લોકો 

��ૂલી જ�યામા ંરહ@ છે, ગદંક"માથંી �લા�>ટક વીણતા 

હોય છે પણ તેમને Qહાવા-ધોવાની સગવડ નથી. 

આ9 સૌને કોિવડથી બચવા મા>ક અને વારંવાર 

હાથ ધોવાની સરકાર" સલાહ અપાય છે પણ આ 

લોકોને તો R�ુ પીવાDુ ં પાણી પણ મળVુ ં નથી. 

‘ઉપર આભ અને નીચ ેધરતી’ એવી હાલતમા ંઆ 

�લા�>ટક વે>ટ પીકસ� �વે છે પણ તે લોકોને 

�લા�>ટકના કચરાનો �રૂો ભાવ પણ મળતો નથી. 

�લા>ટ"ક કચરાDુ ંયો�ય Mયવ>થાપન કરTુ ં

હોય તો આ �લા>ટ"કનો કચરો વીણનાર વે>ટ 

િપકસ�ને  સJમ કરવા પડશે. તેમનો Mયવસાય 

આરો�ય�દ બને તે �કારની �િુવધાઓ તેમને 

આપવી પડશે. તેમની કામદાર તર"ક@ નEધણી કરવી 

પડશે. તેમને Qiનુ�મ વેતન મળે તે �ગે સરકાર@ 

ગભંીતા�વૂ�ક િવચારTુ ંપડશે. 9 ઉ,ોગો �લા�>ટકDુ ં

ઉ4પાદન કર@ છે અને 9 કંપનીઓ �લા�>ટક વાપર@ 

છે એવી કંપનીઓએ પણ �લા�>ટક Mયવ>થાપનમા ં

યોગદાન આપTુ ંજોઈએ. 
 

અNસુધંાન પાના ૮ પરથી 

નવા િવકાસ �ો9hટ પાણીને બચાવવાની 

સાથોસાથ અQય 0ુદરતી સસંાધનોને સાચવવાની �PNયા 

સૌના સહયોગથી હાથ ધરાય તે જ�ર" છે.સરકારના 

બ9ટમા ંપાણી �ગે ઉ�લેખાયેલ બાબતો જણાવતા તેમણ ે

કUુ ંક@ પાણીના Mયવ>થાપન �ગે લોકZ?િૃત અિનવાય� છે. 

આિથ�ક �નુઃ:�ા��ત માટ@ આ9 આપણે સૌ �યાસો કર" ર�ા 

છે 4યાર@ પાણી Mયવ>થાપન �ગે નવેસરથી િવચારવાની 

એક તક સરકાર અને સબિંધત િન>બતધારકોને �ા�ત થઇ 

છે, આ તકને આપણે ટકાઉ િવકાસ તરફ આગળ ધપવાના 

મજ તૂ �યાસ તર"ક@ લેવાની જ�ર છે. 

આ સવંાદમા ં રાધંેZ સ0ુંલની િવિવધ 

િવ,ાશાખાના િવ,ાથ�ઓએ ઉ4સાહભેર ભાગ લીધો હતો. 

>વાગત �વચન કાય�Nમના અIયJ ડૉ. રા�વ પટ@લ Xારા 

કરાi ુ ં અને કાય�Nમના સકંલનની જવાબદાર" ડૉ. રવીQ¢ 

પચંોલીએ સભંાળ". આભારિવિધ ડૉ. Pહતેશ Zગાણીએ કર" 

હતી.  આ સવંાદમા ં75 થી વ£ ુસહભાગીઓએ ભાગ લીધો 

હતો. પાણીની મહ�ા દર@ક નાગPરક@ સમ�ને વાણી અન ે

વત�નમા ં સમાનતા સાથે, પાણીDુ ં Mયવ>થાપન કોિવડ 

સમયમા ં વધાર@ સભાનતા સાથે કરવાની જ�ર છે. 

રસાયણોના વધતા જતા ઉપયોગ અને વ£ ુ પાણી 

વાપરવાની મજ રૂ" સાથે લોકZ?િૃત પાણીના 

Mયવ>થાપન �ગે અિનવાય� બQiુ ં છે
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�ો. હ�મ1ત"ુમાર શાહ 

• 4લ, ર)તા અને પો�લસ માટ�ના ં મકાનોNુ ં બાધંકામ તથા િસSચાઈ યોજનાઓNુ ં ખચ .લાઈમેટ ચે1જ 

માટ�N ુ ંખચ ગણાવાય છે!   

• hલાઈમેટ ચQેજ િવભાગની >થાપના પછ" ?જુરાતમા ં�6ૂષક વાiઓુDુ ં�માણ વIiુ ંછે, ઘટ¤ુ ંનથી 

• બ4ટના મા� 1.6 ટકા 4ટYુ ંખચ .લાઈમેટ ચે1જ માટ�N ુ ંખચ!  

�)તાવના  

hલાઈમેટ ચેQજ િવભાગ માટ@D ુ ં ખચ� નાણા ં

�ધાને તેમના �વચનમા ં�. 910 કરોડDુ ંદશા�Miુ ંછે 

પરંV ુ િવભાગDુ ં બ9ટ �. 856 કરોડDુ ં છે. એટલે 

તેમા ં�. 54 કરોડનો તફાવત જોવા મળે છે. 2020-

21ના બ9ટ �વચનમા ંઆ િવભાગDુ ંખચ� �. 1,019 

કરોડ દશા�વવામા ં આMiુ ં હV ુ.ં જો ક@, િવભાગના 

બ9ટમા ંતે §કડો �. 953 કરોડનો હતો અને તેનો 

�ધુાર@લો �દાજ �. 608 કરોડની જ દશા�વવામા ં

આMયો છે. આમ, બ9ટ �દાજ કરતા ં �. 345 

કરોડDુ ંઓ� ંખચ� થશે.  

2014મા ંhલાઈમેટ ચેQજ માટ@ રા�યની એક 

કાય�લJી યોજના તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી. તેમા ં

એમ જણાવવામા ં આMiુ ં હV ુ ં ક@ રા�ય સરકારના 

દર@ક િવભાગમા ં hલાઈમેટ ચેQજ િવષે કામ થાય 

અને તે દર@ક િવભાગની બ9ટ �PNયાનો ભાગ બને. 

પણ આTુ ં કRુ ં થV ુ ં હોય તેમ દ@ખાV ુ ં નથી. બી� 

તરફ, અમદાવાદની IIM Xારા 2008મા ં કરવામા ં

આવેલો એક અªયાસ એમ કહ@ છે ક@ ?જુરાત દ@શમા ં

ચોથા Nમે સૌથી વ£ ુ �6ૂષક વાiઓુ હવામા ં

છોડના�ંુ રા�ય હV ુ.ં 2013નો એક અªયાસ એમ 

દશા�વે છે ક@ દ@શમા ં વાi ુ �6ૂષણના સદંભ�મા ં 15 

મોટા ં રા�યોમા ં?જુરાત સૌથી વ£ ુ�6ૂિષત રા�ય 

છે. આ અªયાસ અDસુાર દ@શના 15 ટકા 9ટલા 

એટલ ે ક@ આશર@ 900 લાખ ટન 9ટલા કાબ�ન 

ડાયોhસાઈડ ક@ અQય �6ૂષક વાiઓુ ?જુરાતમાથંી 

હવામા ં«ટ@ છે.       

રસ�દ બાબત એ છે ક@ hલાઈમેટ ચેQજ 

િવભાગ 2009મા ં>થાપવામા ંઆMયો. વૈભવ ?�ુતા, 

તીથ� િવ�ાસ અને કાિત�ક ગણશેનના 2017મા ં

�કાિશત ઉપરોhત અªયાસ અDસુાર 2009મા ં

?જુરાતમા ં ઉ,ોગોમાથંી આશર@ 600 લાખ મેPdક 

ટન કાબ�ન ડાયોhસાઈડ ક@ અQય �6ૂષક વાiઓુ 

?જુરાતમાથંી હવામા ં «ટતા હતા. જો ક@, 2005મા ં

તે �માણ 400 લાખ મેPdક ટન હV ુ.ં પરંV ુ આ 

િવભાગ >થપાયા પછ" આ �માણ ઘટવાને બદલ ે

વIiુ ં છે. 2013મા ં તે આશર@ 1100 લાખ ટન થiુ ં

હોવાનો �દાજ ઉપરોhત અªયાસમા ં Cકૂવામા ં

આMયો હતો.  

સવાલ એ ઊભો થાય છે ક@ hલાઈમેટ ચેQજ 

િવભાગ >થપાયા પછ" આ �માણ ઘટTુ ંજોઈએ ક@ 

વધTુ ં જોઈએ? બ9ટમા ં 9 કંઈ ખચ� થાય છે તે 
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ક@ટ®ુ ં લેખ ેલા�iુ?ં હા, એમ ચો�સ કહ" શકાય ક@ 

જો આટ®ુ ં ખચ� પણ hલાઈમેટ ચેQજના સદંભ�મા ં

કરવામા ંના આMiુ ં હોત તો પPર¯>થિત કદાચ વ£ ુ

ખરાબ હોત. જો ક@, િવકાસને નામે ?જુરાતમા ં

પયા�વરણDુ ં બ-લદાન અપાઈ રUુ ં છે અને 

�6ૂષણની કોઈ -ચ�તા ભા�યે જ કરવામા ંઆવે છે તે 

આસાનીથી આ હક"કતોથી સમ� શકાય છે.   

આ િવભાગમા ં C[ુય ખચ� પPર¯>થિત 

િવKાન અને પયા�વરણ ઊZ� માટ@ C[ુય સદર ન.ં 

3435 હ@ઠળ થાય છે. તેમા ં 2019-20મા ં �. 163 

કરોડDુ ંજ ખચ� થiુ ંહV ુ ંઅને 2020-21મા ંબ9ટ 

�દાજ �. 919 કરોડનો Cકૂવામા ં આMયો હોવા 

છતા ં�ધુાર@લો �દાજ �. 580 કરોડનો જ છે. હવે 

20-21-22 માટ@ તેનો �દાજ �. 794 કરોડનો 

Cકૂવામા ંઆMયો છે.  તેમા ંસૌથી મો°ંુ ખચ� સૌર 

ઊZ� માટ@ આપવામા ંઆવતી સબિસડ"Dુ ંછે. તેમા ં

ઘણો મોટો વધારો થયો છે. 2019-20મા ંતેને માટ@ 

�. 155 કરોડDુ ં ખચ� થiુ ં હV ુ ંઅને 2020-21મા ં

તેનો �ધુાર@લો �દાજ �. 569 કરોડનો Cકૂવામા ં

આMયો છે. 2021-22મા ંતેને માટ@ �. 774 કરોડનો 

ખચ� કરવામા ંઆવશે.   

એ જ ર"તે બી(ુ ંમો°ંુ ખચ� C[ુય સદર ન.ં 

2810 હ@ઠળ �નુ�ા��ય ઊZ� માટ@ થાય  છે. તેમા ં

?જુરાત ઊZ� િવકાસ એજQસી(GEDA)ને સહાય 

આપવામા ં આવે છે. આ ખચ� 2019-20મા ં 24 

કરોડ થiુ ંહV ુ ંઅને 2020-21નો �ધુાર@લો �દાજ 

�. 27 કરોડનો છે. હવે 2021-22 માટ@ તેનો 

�દાજ �. 60 કરોડનો Cકૂવામા ંઆMયો છે.   

ખોટા દાવા 

hલાઈમેટ ચેQજ એટલ ે વરસાદ અને 

તાપમાનમા ંથતો ફ@રફાર. આ ફ@રફાર હવામા ંકાબ�ન 

ડાયોhસાઈડ અને તે �કારના �6ૂષક વાiઓુ 

«ટવાને લીધે વાતાવરણમાનંા ઓઝોન વાiનુા 

પટામા ં9 િવJપે ઊભો થાય છે તેને પPરણામે આવે 

છે. એટલ ે આવા �6ૂષક વાiઓુ હવામા ં સીધી ક@ 

આડકતર" ર"તે ના «ટ@ તે માટ@ 9 ખચ� કરવામા ં

આવે તેને જ hલાઈમેટ ચQેજના સદંભ�મા ં કરવામા ં

આવે®ુ ંખચ� ગણાય.      

નાણા ં�ધાને તેમના બ9ટ �વચનમા ંએવો 

દાવો કય] છે ક@, “પયા�વરણલJી અ-ભગમ રાખી 

(ુદા (ુદા િવભાગ હ@ઠળ િવિવધ કામો માટ@ �. 

5,000 કરોડની જોગવાઈ” hલાઈમેટ ચેQજના 

સદંભ�મા ં 2021-22ના �દાજપ�મા ં કરવામા ંઆવી 

છે. આ દાવો �રુવાર કરવા માટ@ hલાઈમેટ ચેQજ 

િવભાગના બ9ટમા ંએટલે ક@ �દાજપ� �કાશન ન.ં 

28મા ંછે�લે યાદ" આપીને એમ જણાવવામા ંઆMiુ ં

છે ક@ રા�ય સરકારના (ુદા (ુદા 17 િવભાગોમા ં

hલાઈમેટ ચેQજ ના થાય અથવા તેની અસર ઘટ@ તે 

માટ@ 0ુલ �. 5,159 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે. આ જોગવાઈ hલાઈમેટ ચેQજ િવભાગ 

માટ@ કરવામા ં આવેલી �. 856 કરોડની જોગવાઈ 

ઉપરાતંની છે. એટલ ે ક@ 0ુલ �. 6,015 કરોડની 

જોગવાઈ hલાઈમેટ ચેQજની અસરોને ખાળવા માટ@ 

કરવામા ંઆવી છે તેવો દાવો કરવામા ંઆMયો છે.  

જો આ ખોટા દાવાની રકમોને બાદ કરવામા ં

આવે તો hલાઈમેટ ચેQજના સદંભ�મા ં ખર@ખર �. 

6015 કરોડ નPહ પણ �. 3576 કરોડ જ ખચ�વામા ં
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આવશે. આ ખચ� 0ુલ બ9ટના 1.6 ટકા 9ટ®ુ ંજ છે. 

નાણા ં �ધાને 2020-21ના બ9ટમા ં પણ પોતાના 

�વચનમા ંએમ જણાMiુ ં હV ુ ં ક@ hલાઈમેટ ચેQજના 

સદંભ�મા ં રા�ય સરકારના (ુદા (ુદા િવભાગો Xારા 

�. 5,922 કરોડ ખચ�વામા ં આવશે. એટલે 2020-

21મા ં પણ આ જ �કારના દાવા કરાયા હશે એTુ ં

અDમુાન આસાનીથી થઈ શક@.  

હક"કતમા ં રા�ય સરકારના 9 17 

િવભાગોમા ંhલાઈમેટ ચેQજની અસરોને ખાળવા માટ@ 

ખચ� કરવામા ંઆવશે એમ જણાવવામા ંઆMiુ ંછે તે 

ત¶ન ખો°ંુ છે. તેમા ંઘ·ુ ંબ£ુ ંખચ� એTુ ં છે ક@ 9ને 

સીધી ક@ આડકતર" ર"તે hલાઈમેટ ચેQજની અસરો 

ખાળવા સાથે ક@ �6ૂષક વાiઓુ હવામા ં ના «ટ@ 

તેની સાથે કશો સબંધં છે જ નPહ. 9 17 િવભાગોમા ં

hલાઈમેટ ચેQજના સદંભ�મા ં ખચ� થશે એવો દાવો 

કરાયો છે તેમાથંી 10 િવભાગોમા ં જણાવાયે®ુ ં �. 

2,439 કરોડDુ ંખચ� તો એTુ ંછે જ ક@ 9ને hલાઈમેટ 

ચેQજની બાબત સાથે કશો સબંધં નથી. તેના 

ક@ટલાક દાખલા નીચે Cજુબ છે:  

1. ?હૃ િવભાગમા ંપો-લસ િનવાસDુ ંબાધંકામ, 

9લDુ ં બાધંકામ અને અQય મકાન 

બાધંકામDુ ં�. 213 લાખDુ ંખચ�.  

2. શહ@ર" િવકાસ અને ?હૃ િનમા�ણ િવભાગમા ં

9 �. 679 કરોડDુ ંખચ� દશા�વવામા ંઆMiુ ં

છે તેમાDં ુ ં લગભગ બ£ુ ં ખચ� >માટ� િસટ", 

>વ¸છતા િમશન અને અCતૃ યોજના 

હ@ઠળDુ ંખચ� છે.   

3. માગ� અને મકાન બાધંકામ િવભાગDુ ં �. 

320 કરોડDુ ંખચ� એTુ ં છે ક@ 9 (ુદા (ુદા 

ર>તા બાધંવા ક@ તેમના સમારકામ માટ@ 

ખચા�વાના છે.      

4. નમ�દા િવભાગમા ં નાની િસ�ચાઈ અને 

મIયમ િસ�ચાઈ માટ@ જણાવવામા ંઆવે®ુ ં�. 

302 કરોડDુ ંખચ�.  

5. મહ@�લૂ િવભાગDુ ં આપિ� Mયવ>થાપન 

માટ@D ુ ં�. 150 કરોડDુ ંખચ�. 

6. પચંાયત િવભાગમા ં�. 925 કરોડDુ ંખચ� ક@ 

9મા ં બ£ુ ં ખચ� �ધાનમ�ંી 0ૃિષ િસ�ચાઈ 

યોજના અને >વ¸છતા િમશનDુ ંખચ� છે.  

7. સામા_જક Qયાય અને અિધકાPરતા 

િવભાગમા ં PદMયાગં લોકોને સહાયકતા� 

સાધનો આપવા માટ@D ુ ં�. 9.0 કરોડDુ ંખચ�.   

8. ખતેીના પાકમા ં ઇયળનો ઉપ¢વ ઘટ@ તે 

માટ@ કરવામા ંઆવના�ંુ �. 25 લાખDુ ંખચ�.  

9. ઉ,ોગો અને ખાણકામ િવભાગમા ં �વાસન 

>થળોના િવકાસ માટ@ �. 35 કરોડDુ ંખચ�. 

10. આરો�ય અને પPરવાર ક�યાણ િવભાગમા ં

િવિવધ રોગોના િનય�ંણ માટ@D ુ ં �. 12.40 

કરોડDુ ંખચ�.   

એક નEધનીય બાબત એ પણ છે ક@ વન 

અને પયા�વરણ િવભાગની 9 ક@ટલીક યોજનાઓ 

માટ@D ુ ં �. 712 કરોડDુ ં ખચ� આ 17 િવભાગની 

યાદ"મા ં આપવામા ં આMiુ ં છે તેમા ં એવી 

યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે ક@ 9 યોજનાઓ ઘણા 

સમયથી ચા® ુ જ છે. તેમા ં સામા_જક વનીકરણ 

યોજના અને વન રJણ માટ@ની યોજનાઓનો 

સમાવેશ થાય છે. આ ખચ�ને હવે રા�ય સરકાર 

hલાઈમેટ ચQેજના સદંભ�D ુ ંખચ� ગણાવે છે! 
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“પાણીDુ ં C�ૂય. પાણીની મહ�ા ....Valuing 

Water” આ થીમ આ વષ�ના િવ� જળ Pદવસની છે. 

સiુકંત રા`dસઘં ેZહ@ર કયા� અDસુાર 6ુિનયાભરમા ં

દર વષº 22 માચ�ના રોજ િવ� જળ Pદવસની 

ઉજવણી કરવામા ં આવે છે. આ િનિમ�ે 

પયા�વરણિમ� તથા 

=ામ Mયવ>થાપન ક@Q¢ 

અને મહાદ@વ દ@સાઈ 

=ામસેવા સ0ુંલ, 

?જુરાત િવ,ાપીઠ 

રાધેંZના સiંhુત ઉપNમે 

“ િવષય પર સવંાદDુ ં

આયોજન કરાiુ ંહV ુ.ં  

સવંાદના વhતા 

Hી મહ@શભાઈ પડંયાએ 

ગાધંી�ના અDભુવો 

Xારા ��ૂય બા�એૂ 

તેમના સમયથી પાણીની 

મહ�ા અને 0ુદરતી 

સસંાધનોની રJા િવષે 

આપેલા સદં@શાઓથી 

સવંાદની શ�આત કર". 

તેમણે પાણીના �6ૂષણ અને બગડતી જતી 

પયા�વરણની ¯>થિત �ગ ે િવ,ાથ�ઓને માPહતી 

આપી અને ¯>થિતને �ધુારવા પાણીની ?ણુવ�ા 

�ધુારવાની તાતી જ�Pરયાત હોવાDુ ં જણાMiુ ં હV ુ.ં 

પાણીના ર"સાયકલ�ગ અને પાણીની બચત �ગે 

તેમણે MયવહાPરક �ચૂનો કાય� હતા. ટ@કનોલો� 

પાણીના R»ુ�કરણ માટ@ ઉપયોગી બની શક@, Z?િૃત 

પાણીની બચત માટ@ જ�ર" છે અને �વનશૈલીમા ં

ફ@રફાર ¯>થિતને પPરવિત�ત કરવામા ંઉપયોગી બની 

શક@. પાણી સાથે જોડાયેલા સઘંષ] અને =ા¼ય 

િવ>તારો �ધુી 

પહEચી ગયેલા 

�6ૂષણના �½ોની 

વાત કરતા તેમણ ે

કોરોના કાળમા ં

પાણીના યો�ય 

Mયવ>થાપનની વાત 

અિત આવ¾યક બની 

છે તેમ જણાMiુ.ં   

?જુરાતમા ં

¿ડ@ જતા �ગૂભ�જળ, 

અિનયિમત થતો 

વરસાદ, પાણીમા ં

વધી રહ@લી ખારાશ, 

ઔ,ો-ગક વપરાશ 

માટ@ પાણીનો 

ઉપયોગ, િસ�ચાઈ 

માટ@ના મયા�Pદત સાધનોથી ઉભા થતા �½ો ઉપરાતં 

વધતા જતા �6ૂષણથી પાણીની ?ણુવ�ા 

બગડવાથી Zહ@ર આરો�ય પર થતી અસર �ગ ે

િવગતવાર ચચા� થઇ.  

અDસુધંાન પાના ૪ ઉ પર 
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=ીન ક@ટા-લ>ટ ટ"મ ?જુરાતના અલગ અલગ 

શહ@રોમા ં પયા�વરણ Z?િૃતDુ ં કામ કર@ છે. જ�ર પડ@ 

સચંાર માIયમોની મદદથી જનતા સમJ પયા�વરણીય 

બાબતો Cકૂ"ને લોકZ?િૃતના �યાસો પણ કર@ છે. “સદં@શ 

Qiઝૂ” ની ટ"મ સાથે =ીન ક@ટા-લ>ટ સªયોએ 11 માચ�ના 

રોજ અમદાવાદ અને આસપાસના િવ>તારોમા ં નદ"ની 

¯>થિત Zણવા >થળ Cલુાકાતો કર". 9મા,ં સૌ�થમ 

નારોલથી આગળ જતી સાબરમતી નદ", ગસે�રુ ગામથી 

નીકળતી વા�ક નદ", 

હાથમતી, સાબરમતી, વા�ક, 

શેર", ખાર", શઢે" અને મ�ેો 

9વી સાત નદ"ના 

સગંમ>થાન એવા વૌઠા 

ગામની Cલુાકાત લવેામા ં

આવી હતી.  

 નારોલ િવ>તારથી 

નીકળતી સાબરમતી નદ"ની 

વાત કર"એ તો, અમદાવાદની અલગ-અલગ ઔ,ો-ગક 

વસાહતમાથંી ફ@hટર"Dુ ંક@િમકલવાÂં પાણી નદ"મા ંભળV ુ ં

હોવાથી અહ� સાબરમતી નદ"Dુ ંપાણી �બૂ જ �6ૂિષત 

છે. જો આ >થળે સાબરમતી નદ"ના પાણીDુ ં પી.એચ 

ચેક(pH) અને અQય માપદંડો તપાસવામા ંઆવે તો તDેુ ં

પPરણામ �બૂ જ ચોકાવના�ંુ આવે તTે ુ ં Cલુાકાત લતેા 

લા�iુ.ં 4યારબાદ જો ગસે�રુ ગામ ન�કની વા�ક 

નદ"ની વાત કર"એ તો 4યા ંપણ આ(ુબા(ુના િવ>તારના 

ઉ,ોગોDુ ં�6ૂિષત પાણી ભળVુ ંહોય તTે ુ ંલા�iુ,ં >થાિનક 

ગામલોકો આ 6ૂિષત પાણીને કારણે અનેક સમ>યાનો 

ભોગ બQયા છે. 9મક@, પીવાDુ ંપાણી પણ ક@િમકલવાÂં 

આવ ેછે, ક@િમકલવાળા પાણીના લીધે ગામની ખતેી પર 

પણ �બૂજ ખરાબ અસર પડ" છે,પાક યો�ય ર"તે થતો 

નથી, 6ૂિષત પાણીથી પાકની યો�ય માવજત થઇ શકતી 

નથી. =ા¼ય  આરો�ય ક@Q¢ના ડોhટર સાથ ેવાત કરતા 

Zણવા મÃiુ ં ક@ આરો�ય ક@Q¢મા ં સૌથી વ£ ુ ચામડ"ના 

રોગના દદÄ આવે છે.  

સાત નદ"ના સગંમ>થાન એવા વૌઠા ગામે 

નદ"ઓDુ ં િનમ�ળ પાણી જોવા 

મÃiુ ં નહ". આ પાણી 6ૂિષત 

થવાDુ ંC[ુય કારણ સાબરમતી 

નદ" ગણી શકાય કારણક@ 

અમદાવાદની સરહદ પરથી જ 

આ સાબરમતી નદ" એટલી 

બધી �6ૂિષત છે અન ેઆગળ 

જઈને બાક"ની છ નદ"ન ે

�6ૂિષત કર@ છે.  

=ીન ક@ટા-લ>ટ સªયોએ આ Cલુાકાત બાદ નદ" 

�6ૂષણ �ગે લોકZ?િૃત માટ@ “િવ� રંગ�િૂમ Pદવસ” 

િનિમ�ે આયો_જત કરાયલે �Tિૃતમા ં“જો નદ" બોલી શક@ 

તો ...” િવષય પર ઓનલાઈન ર(ૂઆત મગંાવી હતી. 

પયા�વરણીય �½ોમા ંJમતાવધ�ન માટ@ પણ આવી >થળ 

Cલુાકાત અગ4યની બની રહ@ છે, સચંાર માIયમો 

પોતાની ર"તે ¢¾યો બતાવ ે છે અને iવુાનો પોતાની 

સમજ િવકસાવીન ેસPNય બન ેછે 

અહ@વાલ : દ@વાગં પરમાર 

�ીન કટેાિલ�ટ �ીન કટેાિલ�ટ �ીન કટેાિલ�ટ �ીન કટેાિલ�ટ     ----    पानी रे पानीपानी रे पानीपानी रे पानीपानी रे पानी…………    तेरा रंग कैसा तेरा रंग कैसा तेरा रंग कैसा तेरा रंग कैसा .... દિૂષત નદીઓના ��ને લોક!ગૃિતનો.... દિૂષત નદીઓના ��ને લોક!ગૃિતનો.... દિૂષત નદીઓના ��ને લોક!ગૃિતનો.... દિૂષત નદીઓના ��ને લોક!ગૃિતનો    �યાસ�યાસ�યાસ�યાસ    
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“ફ�)ટ[વલ ઓફ આઈ7ડયાઝ”મા ં\ીન ક�ટા�લ)ટ ]ારા ^ૂથચચા યો?ઈ 

કલાયમેટ એhશન નેટવક�(CAN) એ 

6ુિનયાભરના આબોહવા પPરવત�નના C¶ેુ કાય�રત 

>વૈ�¸છક સગંઠનોDુ ં નેટવક� છે. પયા�વરણ િમ� આ 

નેટવક�D ુ ં સªય છે. §તરરા`d"ય >તર@ થતી 

કલાયમેટ ચઈેQજ �ગનેી વાટાઘાટોમા ં નાગPરક 

સગંઠનો CAN ના નેZ હ@ઠળ દરિમયાનગીર" કર@ છે. 

>થાિનક >તર@ આબોહવા પPરવત�ન િવષે થતા 

િવિવધ Kાનવધ�ક �યાસોને, નવી પહ@લને અને 

Z?િૃત કાય�Nમોના અDભુવ �ગે   §તરરા`d"ય 

મચં પરથી અQય સહભાગીઓ સાથે સવંાદ સાધી 

શકાય તે માટ@ 4-5 માચ�ના રોજ “ફ@>ટ"વલ ઓફ 

આઈPડયાઝ” Dુ ંઆયોજન CAN Xારા કરવામા ંઆMiુ ં

હV ુ.ં આ ઓનલાઈન કાય�Nમમા ં �દશ�નો, 

ચચા�સભાઓ સPહત િવિવધ કાય�Nમો આયો_જત 

કરાયા હતા. Bનુદંા સªયોને પોતાના અDભુવોને 

આધાર@ 9-તે િવષય પર કાય�NમDુ ંઆયોજન કરવા 

આમ�ંવામા ં આMયા હતા. પયા�વરણિમ� સ>ંથાને 

આ ઓનલાઈન કાય�Nમમા ં (ૂથચચા�D ુ ં આયોજન 

કરવાનો મોકો મÃયો. “મૌસમ પPરવત�નની 

સાJરતાના �સારમા ંiવુાનોની �િૂમકા” િવષય પર 

=ીન ક@ટા-લ>ટ કાય�Nમના અDભુવો �ગે વાત 

કરાઈ. આ ચચા�મા ં =ીન ક@ટા-લ>ટ િવરલ જોષી, 

ઋચા િ�વેદ", ઉદય દ@સાઈ, કબીર પચંાલ ઉપરાતં 

>0ૂમ શાળાના આચાયા� અમી દ@સાઈ અને િનરમા 

iનુીવસ�ટ"ના લE િવભાગના �ાIયાપક મા£રુ" 

પર"ખ સહભાગી બQયા હતા. =ીન ક@ટા-લ>ટ 

કાય�Nમના અDભુવોની વાત કરવા સાથે આ સૌએ 

મૌસમ પPરવત�નના �½ ેZ?િૃત અને સમજ િવકસે 

તે અિનવાય� હોવાDુ ં જણાMiુ.ં સમ= કાય�NમDુ ં

સચંાલન =ીન ક@ટા-લ>ટ લ�Æધ કાગદ"એ સભંાÃiુ.ં    
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આ9 થોડ" િવગતે વાત માડંવી પડશે, 

CરુÆબી ઈQ6ુ0ુમાર Zની સાથે િવ,ાથ�કાળથી 

પPરચય થયો. “નયા માગ�”નો વાચક હોવાથી એક 

વખતે ઇQ6ુભાઈને કાયા�લયમા ં (સાથે તેમDુ ં

�>ુતકાલય પણ ખ�ંુ.) મળવાનો પહ@લો �સગં 

બQયો - તે પછ" આજ Pદન �ધુી નાનાભાઈ તર"ક@ 

તેમણે મને સાચMયો છે, સભંાÃયો છે. 

પયા�વરણ ઈજનેર"નો િવ,ાથ� અને 

માનવ અિધકારો �4યેની સવેંદના – આ બે 

વાતDુ ંસયંોજન તેમને �બૂ જ >પશ� ગi.ુ પછ" 

તો દર અઠવાPડયે “નયા માગ�” કાયા�લયમા ં

ઇQ6ુભાઈ સાથે વાતો કરવાની,સાથે ચા-

ના>તો પણ કરવાનો. અªયાસ માટ@ 

છા�ાલયમા ંરહ@તો હોવાથી તેમને માર" �બૂ 

-ચ�તા પણ થતી. Hી ઝીણાભાઈ દર� સાથે 

પણ તેમણે જ મારો પPરચય કરાMયો. 

ઇજનેર થયા પછ" Èુ ં સરકાર" નોકર"મા ં

ગોઠવાઈ ZÉ તેવી તેમની �બળ ઈ¸છા. 

પરંV ુમÊ અને મારા િમ� Vષુાર પચંોલીએ 

સરકાર" ક@ અQય નોકર" નPહ >વીકારવી તેTુ ં

ન�" કર@®ુ.ં Hી ઈQ6ુ0ુમાર Zનીએ જ 

જનપથ સ>ંથાના CરુÆબી Hી �Ëલભાઈ 

િ�વેદ" સાથે સપંક� કરાવેલો, 4યારબાદ અમે 

સાથે પયા�વરણ િવકાસ ક@Q¢ નામની સ>ંથા 

>થાપી. 

વષ� ૧૯૯૬મા ં ?જુરાતની વડ" 

અદાલતમા ં પચંમહાલ ��લામાથંી ?જુરાત 

Ìલોરો ક@િમકલ નામની કંપનીના �6ૂષણનો ક@સ 

દાખલ થયેલો 4યાર@ તજK સિમિતમા ંમા�ંુ નામ 

સામેલ કરવામા ંઈQ6ુ0ુમાર Zનીએ ખાસ �િૂમકા 

અદા કર@લ અને આ ઘટનાથી જ પયા�વરણિમ� 

સ>ંથાની >થાપનાનો પાયો નખંાયો. આમ, 

પયા�વરણિમ� સ>ંથાની શ�ુઆત કરવામા ં િવશેષ 

િનિમ� ઇQ6ુભાઇ બQયા એTુ ંકહ" શકાય. 
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  અલગં શીપ ÍેPક�ગ યાડ�ના મ(ૂરોની 

હાલત �ગે ઈQ6ુ0ુમાર Zનીએ ?જુરાતની વડ" 

અદાલતમા ંZહ@ર Pહતની અર� કર@લ તેમા ંપણ 

નામદાર વડ" અદાલત Xારા મ(ૂરોની ¯>થિતનો 

અªયાસ કરવા માટ@ કિમશન રચાiુ ં હV ુ,ં આ 

કિમશનમા ં સªય તર"ક@ કામ કરવાની તક મને 

મળેલી. માનવ અિધકારના Zણીતા વક"લ એવા 

Hી હ�ુભાઈ મહ@તાના માગ�દશ�ન હ@ઠળનો મારો 

અªયાસ વડ" અદાલતમા ંCકૂવામા ંઆMયો. 9ને 

પPરણામે મ(ૂરોની ¯>થિત મા ં નEધપા� �ધુારો 

કરવાની સરકારને ફરજ પડ@લી. 

ઈQ6ુ0ુમાર Zની મને �વાસમા ં સાથે 

જોડતા અને સફરમા ંનવા અDભુવો અને �સગંો 

કહ@તા. 9નાથી મારા �વતરમા ંએક નવો આયામ 

ઉમેરાયો, િવકાસલJી C¶ુાઓને માનવ 

અિધકારના ¢�`ટકોણથી જોવામા,ં મારા 

Mય¯hત4વના ઘડતરમા ંઆ બાબતે ઘણો અગ4યનો 

ભાગ ભજMયો છે.  

ઈQ6ુ0ુમાર Zની માનતા હતા ક@ >વ¸છ 

પયા�વરણ એ માનવ અિધકારનો સવાલ છે, 

0ુદરતી સપંિતની અસમાન વહÎચણી અને તેની 

સાથે જોડાયેલા �½ોના લીધે અસમાનતાની ખાઈ 

¿ડ" બની છે.ઈQ6ુ0ુમાર Zની વખતોવખત 

ખેતભવનમા ંિવિવધ �½ો અને સCદુાય માટ@ કામ 

કરતા >વૈ�¸છક સગંઠનોની મીટ�ગ બોલાવતા 

અને તેમા ં પયા�વરણના �½ે બધી સ>ંથાઓને 

સાથે જોડવાનો તેમણે ઘણીવાર �ય4ન કય] છે. 

રાજક"ય પPરપેÏયમા ં પણ ઈQ6ુ0ુમાર Zનીએ 

હમેંશા મને જોડવા �ય4ન કય], ઈQ6ુ0ુમાર 

માનતા હતા ક@ જો લોકશાહ" જ નPહ બચે તો 

પયા�વરણ ક@ માનવ અિધકારોનો સવાલ જ નથી 

રહ@તો. 

ઈQ6ુભાઈDુ ં ઘર અને કાયા�લય – બનેં 

હરહમેંશ મારા  માટ@ ��ુલા ં રહ@તા. રંજનબેનનો 

અસીમ �ેમ પણ અમને મÃયો છે, અDજુને પણ 

અમાર" સાથે વાતો કરવી �બૂ ગમે. 

પયા�વરણિમ�ના મારા સાથી કાય�કરોને પણ 

ઇQ6ુભાઇનો િવશેષ �ેમ સાપંડ;ો છે. 

પયા�વરણિમ� સામાિયક �4યે એમDુ ં િવશેષ 

Iયાન રહ@V ુ.ં 

છે�લે એક જ વાત - ઈQ6ુભાઈ �સશંાથી 

હમેંશા �બૂ 6ૂર ર�ા. સૌ¼ય Mય¯hત4વ પણ �બૂજ 

>પ`ટ અ-ભ�ાય Mયhત કર@. આ તાકાત અને 

�મુાર" સૌ નાMદ"તો માટ@ પથદશ�ક બની રહ@શે. 

લોકશાહ" C�ૂયો Zળવવાની લડાઈના અણનમ 

યોIધાને પયા�વરણિમ�ની HIધાજં-લ.  

મહ�શ પડંયા 
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: પયા�વરણીય લોh�નુાવણીના અDભુવોની વાત : 

કોિવડ -19 ના અNભુવ બાદ સમાન ભિવEય 

હાસંલ કરવામા ંમ7હલા નેતાગીર[ વb ુઆવcયક છે. 

કલાયમેટ ચઈે1જની આપદા અNભુવી રહ�લા િવ; 

માટ� પયાવરણીય બાબતોમા ં મ7હલાઓની અ\ણી 

dિૂમકા eબૂ જfર[ 

બની રહ[ છે gયાર� 

hજુરાતના ^ુદા-^ુદા 

eણેૂ કાયરત 

કમશીલો સાથે 

પયાવરણ િમ�ે 

આઠમી માચ મ7હલા 

7દને એક વે�બનારNુ ં

આયોજન કરાjુ ં હk ુ.ં 

4મા ં પયાવરણીય 

િનણય �7lયામા ં

મ7હલાઓની 

સહભા�ગતા િવષે 

પયાવરણીય લો.mનુાવણીના અNભુવોના ઉદાહરણ 

]ારા સવંાદ કરાયો હતો.  

કાયlમની શfઆતમા ં પયાવરણિમ�ના 

ફાnhનુી જોષીએ oવૂdિૂમકા બાધંતા મ7હલા 7દન 

િનિમpે પયાવરણીય બાબતોમા ં મ7હલા નેતાગીર[ની 

જfર[આત qગે વાત કર[ હતી. આ સાથે જ 

કાયlમના િવશેષ અિતથી ડૉ. ગીતાજં�લ �ગલ 

(�ોફ�સર, નોથtuvયા jિુનવસwટ[, �vટન) ]ારા 

મ7હલાઓની પયાવરણને ?ળવવામા ં અગgયની 

dિૂમકા છે તે qગે ઉદાહરણો ]ારા વાત થઇ. zી 

મહ�શભાઈ પડંયા (િનયામક, પયાવરણિમ�) એ 

પયાવરણીય 

લોકmનુાવણી એ 

પયાવરણીય િનણય 

�7lયામા ં

લો.ભાગીદાર[Nુ ં એક 

સશકત સાધન છે તેમ 

જણાવીને આ �7lયામા ં

મ7હલાઓની 

સહભા�ગતા વધારવા 

પર ભાગ =Qૂો હતો.  

આ કાયlમમા ં સાણદં-

બાવળા મ7હલા િવકાસ 

સગંઠનના mzુી 

ગૌર[બેન (સાણદં) અને જશીબેન (બાવળા), 

પયાવરણીય પેરાલીગલ zી ચતેનભાઈ (અમર�લી), 

mzુી {ગીષાબેન (પાદરા), zી 7દલીપિસSહ (ઝગ7ડયા) 

અને zી અરિવSદભાઈ(પાદરા) એ પોતાના અNભુવોની 

વાત કહ[ હતી. વેબીનારમા ંહાજર સહભાગીઓએ �|ો 

]ારા સવંાદમા ંસહભાગી બ1યા હતા, 
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(કામગીર" �દાજપ� 2021-22, વન અને પયા�વરણ િવભાગ, �દાજપ� �કાશન-40 તથા �દાજપ� 

�વચનમાથંી સાભાર) 

 

 

 
 
 

વષ� 1997 મા ં પયા�વરણિમ�ના સૌ િમ�ોએ જયાર@ 

પયા�વરણીય અસર C�ૂયાકંન (EIA) Zહ@રનામા �તગ�ત 

યોZતી પયા�વરણીય લોh�નુાવણીમા ં સહભાગી થવાની 

શ�આત કર" 4યાર@ અમાર" સાથે આવનાર પહ@લા િન`ણાત Hી 

પાઠક સાહ@બ હતા. લોકો સાથે દ@શી ભાષામા ંવાત કરતા આ 

િવKાનના �ાIયાપકમા ં સાદાઈ ભર�રૂ હતી. લોકડાઉન 

દરિમયાન ચાલતી સવંાદ Hેણીમા ં આમ�ંણ આ�iુ ં 4યાર@ 

એમણે કUુ ંક@ મારા િવ,ાથ�ને બોલાવો. (એમના િવ,ાથ� આ9 

િવભાગીય વડા છે) એમની સરળતા આ9 પણ યાદ આવે છે, 

પયા�વરણીય અQયાયના Pક>સામા ં ટ@કનોલો�ના ઉપયોગથી 

લડતને Pહ�મત �રૂ" પાડનાર ટ@કનોN@ટ 9 કદ" પણ નામ માટ@ કામ કરતા ન હતા.  

અનેક નવોPદતોને પયા�વરણ િવષયના પાયાના પાઠ શીખવનાર, સ4યને સાથ આપવા અને 

અQયાય સામે લડવાની Pહ�મત આપનાર, >પ`ટ વhતા અને પયા�વરણની દર@ક સમ>યા તેમજ તેના 

િનરાકરણ માટ@ના ર>તા શોધી આપનાર વડ"લની ગેરહાજર" પયા�વરણીય Qયાયની લડતમા ં હમેંશા 

વતા�શે.  

�ો. િસIધાથ� પાઠક : િન`ણાત ટ@કનોN@ટ, બાહોશ સાથી, ઉમદા ઇQસાનન ેH�ાજં-લ 
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આ9 ભારતના મોટાભાગના શહ@રો અને 

નગરો માટ@ મોટો �½ કચરાના Mયવ>થાપનનો છે. 

પીરાણાનો કચરાનો %ુગંર આપણા અમદાવાદની 

ઓળખ બને એ કોઈ અમદાવાદ"ને ના જ ગમે! 

 

મોટાભાગના નગરો પોતાના બ9ટનો મોટો 

ભાગ કચરા Mયવ>થાપનના કાય�મા ં ખચº છે. એક 

અIયયન અDસુાર દ-Jણીય દ@શોમા ં ¼iિુનિસપલ 

બ9ટનો સર@રાશ 19% Pહ>સો કચરાના Mયવ>થાપન 

માટ@ વપરાય છે. કોિવડ -19 મહામાર"એ વૈિ�ક 

અથ�ત�ંને અ¯>થર બનાMiુ ં છે. િવ� બÊકનો �દાજ 

છે ક@ આ મહામાર"ને કારણે 88 થી 115 િમ-લયન 

લોકો દા�ુણ ગર"બીની ¯>થિતમા ંઆવી જશે. વળ", 

અનૌપચાPરક J�ેના કામદારો, 9ઓ વૈિ�ક કામદાર 

J�ેનો 60% Pહ>સો છે, તેઓને આ મહામાર"થી 

અગાઉની કોઈપણ વૈિ�ક આફત કરતા સૌથી વ£ ુ

અસર થશે.  

પયા�વરણિમ� Xારા આ9 GAIA નેટવક�ના 

સªય તર"ક@ 31 માચ�નો Pદવસ “�લોબલ એhશન 

Pદવસ” તર"ક@ મનાવવામા ં આMયો. #Beyond 

Recovery ની થીમ સાથે સવ�સમાવેશક �નુઃ�ા��ત 

માટ@ Rુ ં થઇ શક@ તે માટ@ વૈિ�ક >તર@ �યાસો 

કરવામા ંઆMયા. આ િનિમ�ે પયા�વરણ િમ� Xારા 

“Way to ZERO waste: Challenges & Inclusive 

solutions ” િવષય પર એક વે-બનારDુ ં આયોજન 

કરવામા ંઆMiુ.ં  

 

કચરા Mયવ>થાપન માટ@ Pરસાયકલ�ગ �બૂ મહ4વDુ ં

છે, સસંાધનોની બચત, �નુઃઉપયોગ અને કચરો 

વીણનારાઓ માટ@ રોજગાર"ની તક – આ બધા 

પાસા “ઝીરો વે>ટ” શહ@ર માટ@ �બૂ અગ4યના છે. આ 

વેબીનારમા ંZણીતા કમ�શીલ અને GAIA (ભારત) 

ના િનયામક Hી િશ  ુક@.એન. Xારા “સવ� સમાવેશક 
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�નુઃ�ા��ત (અનૌપચા7રક 7રસાયકલસ સાથે 

ભાગીદાર[ કરવાના સામા}જક, પયાવરણીય અને 

આિથ~ક લાભો)” નામના અહ�વાલNુ ં ઓનલાઈન 

િવમોચન કરવામાં આ�jુ.ં 

આ =�ેુ વb ુ ઉમેરતા તેમણે જણા�jુ ં ક�, 

“આિથ�ક મોરચે �નુઃ�ા��ત, રોજગાર"ની તકોDુ ં

િનમા�ણ અને ગર"બી િનવારણ  - આ �ણ બાબતો 

અ4યાર@ િવ�ભરના દ@શોની સરકારો માટ@ અ=તાNમે 

છે. આ બધાની સાથોસાથ આપણા સૌ સમJ 

અગાઉથી ચા�યો આવતો કચરાનો �½ તો ઉભો જ 

છે, જો ક@ તેને “ઝીરો વે>ટ” ઉક@લો અપનાવીને હાલ 

કર" શકાય તેમ છે. સરકાર હાલમા ંઉપર દશા�વેલી 

અ=તાNમની બાબતોને કચરા Mયવ>થાપનના C¶ુા 

સાથે સાકંળ"ને ઉક@લી શક@ તેમ છે.” 
 

અમદાવાદ ¼iિુનિસપલ કોપ]ર@શનના 

સો-લડ વે>ટ મેનેજમેQટ િવભાગના િનયામક Hી 

હષ�દરાય સોલકં"એ અમદાવાદ શહ@રને “ઝીરો વે>ટ” 

શહ@ર બનાવવાની �િતબIધતા Mયકત કરતા કUુ ંક@, 

બાધંકામમાથંી નીકળતો કચરો, �કૂા પાદંડાઓ 

સPહતનો ગાડ�ન વે>ટ અને વગ�0ૃત કયા� િવનાનો 

કચરો કચરા 

Mયવ>થાપનની 

કામગીર"મા ં

C¾ુક@લીઓ ઉભી કર@ 

છે.” નવા 

ટ@કનોલો�કલ 

ઉપાયો કર"ને 

પીરાણા ડ¼પસાઈટનો 

�½ ઉક@લવાની વાત કરતા તેમણે પયા�વરણિમ� 

9વી સ>ંથાઓ સાથે સહયોગ જ�ર" હોવાનો અને 

નાગPરકોની Z?િૃત વધારવાનો ઉલે[ખ કય]. 

વગ�0ૃત કર@લો કચરો આવે તો Pરસાયકલ�ગDુ ં

�માણ વધી શક@. 
 

રાહ ફાઉQડ@શનના દ@વાગં પરમાર અને 

પકંજ શમા�એ કચરો વીણનારાઓની સામા_જક-

આિથ�ક હાલત િવશેની બાબતો ર(ુ કરતા અપીલ 

કર" ક@, આ કામદારો પયા�વરણ માટ@ સહાય�પ કાય� 

કર" ર�ા છે, એમને સહાય આપવી જ�ર" છે. 

આપણા �ણૂ-ે�ણૂાના શહ@રોમા ં અનૌપચાPરક Jે� 

તર"ક@ કાય�રત “ઇનફોમ�લ Pરસાયકલસ�” વગ�ની 

સ�ંણૂ� Jમતાને િવકિસત કર"ને “ઝીરો વે>ટ” 

Mયવ>થા તરફ આગળ વધી શકાય તે માટ@ વાપર" 

શકાય 9નાથી બેરોજગાર" ઘટ" શક@, કચરાના 

�માણમા ં ઘટાડો થાય અને વધારામા ં સામા_જક-

પયા�વરણીય J�ેે પણ લાભ મળ" શક@.  
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નર@શ ઠાકર, �વૂ� પીઆરઓ, �પીસીબી 

‘iએુન’-iનુાઇટ@ડ નેશQસ સ>ંથાએ વષ� ૨૦૦૯થી 

દરવષº ૨૨મી એિ�લના Pદવસે ‘િવ� ધરતી Pદન’ તર"ક@ 

ઉજવવાDુ ંZહ@ર કiુÙ છે.  સમ= માનવ Zિત માટ@ �Úૃવી 

તેમજ તેની ઇકોિસ>ટ¼સ સPહયા�ંુ ઘર છે. આથી, 

ધરતીમાતાની �રુJા કરવાની અિતશય જ�ર છે. આપણ ે

લોકોDુ ંરો�રોટ"ની તકો વધારવી પડશે, hલાયમેટ ચેQજન ે

અD0ુળૂ �િતસાદ આપવો પડશે તેમજ કથળતી 

Ûવિવિવધતા/બાયોડાÜવિસ�ટ" અટકાવવી પડશે. �Úૃવીની 

ઇકોિસ>ટ¼સ 9વી ક@, જગંલો, ખેતરો, મીઠાપાણીના Ýોતો, 

મહાસાગરો અને દPરયાકાઠંાઓ, વગેર@ માનવસમાજની 

સC»ૃ� અને �ખુાકાર" પર આધાPરત છે. આ અC�ૂય 

વારસાને અમે હ� પણ જÞPરત કર" ર�ા છ"એ. 

 iએુનએ ‘િવ� ધરતી Pદન-૨૦૨૧’Dુ ં ‘બેહાલ 

o�ૃવીની હાલત mધુાર[એ’, એવા મતલબDુ ં થીમ Zહ@ર 

કર"ને ‘ધરતીમા’ની હાલત �ધુારવા આહવાન કiુÙ છે. 

hલાઉડબ>ટ�/વાદળફાટ જલ�લય,  શુફાયર/ઘાતક 

દાવાનળ, સૌથી ખરાબ તીડ આNમણો, �લૅિશયર બ>ટ�/ 

અચાનક Vટૂતી Pહમિશલાઓ, ‘કોિવડ-૧૯’ નામે ઓળખાતી 

વૈિ�ક મહામાર", 9વી િવ-ભ� Mયથાઓથી ઇકોિસ>ટમને 

તમામ કડ"�પ જોડાયેલ �0ૃિતન ે બચાવવા માનવZતને 

આપણી ધરતીમાતા પોકાર@ છે.   

ક�દારનાથ ઘોડાoરૂ ક�ુણાિંતકા, ૨૦૧૩: વષ� ૨૦૧૩મા,ં 

ગગનના ઘનઘોર વાદળો એકાએક ફાટવાની ઘટના 

સાથોસાથ Vટૂ" પડ@લા અિતભાર@ વરસાદથી, ઉ�રાખડં – 

ક@દારનાથ િવ>તારમા ં ધસમસતા ઘોડા�રૂથી અક��પત 

અસર=>ત થયો. ઇમારતો, હોટલો અને બZરના િવ>તારો 

િવનાશ થયા. ફhત ક@દારનાથ મPંદર Dકુસાનથી બ¸iુ ંહV ુ.ં 

ભાર@ વરસાદના પગલે મદંાPકની અને સર>વતી નદ"ઓ 

તેમજ ચોરાબાર" તળાવના પાણી બેફામ ઊભરાયા હતા. 

અ£રુામા ં��ંુુ મોટાપાયે પહાડોમા ં�>ૂખલન થiુ.ં બાગે�ર, 

ચમોલી, િપથોરાગઢ, �¢�યાગ અને ઉ�રકાશી _જ�લાના 

૪૫૫૦ ગામોને સૌથી ભાર@ અસર થઈ હતી. C4ૃi ુ §ક 

૧૦,૦૦૦થી વ£ ુ જણાયો હતો, પરંV ુ ત�ંના ચોપડ@ ફhત 

૫૭૪૮ની C4ૃiનુEધ થઇ શક". 

ઓ)���લયા ઘાતક દાવાનળ ૨૦૧૯-૨૦૨૦: ઓ>d@-લયાના 

ઘણા િવ>તારોમા ં વષ� ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દરિમયાન ઘાતક 

દાવાનળ ફ@લાયો હતો. iનુાઇટ@ડ નેશQસની પયા�વરણ 

િવષયક સ>ંથા, iએુનઇપીએ ��ુ`ટ કર" છે ક@ આ દાવાનળ 

સામાQય ન હતો.  આ દાવાનળની સીઝન હવે Æલેક સમર 

તર"ક@ પણ ઓળખાય છે. ૯મી માચ� ૨૦૨૦ �ધુી, આ 

દાવાનળમા ં લગભગ ૧,૮૬,૦૦૦ ચોરસ Pકલોમીટરનો 

િવ>તાર બળ"ને રાખ થયો હતો. ૨,૭૭૯ રહ@ણાકં સPહત 

૫,૯૦૦થી વ£ ુ ઇમારતો ધરાશાયી થઈ હતી. ઓછામા ં

ઓછા ૩૪ લોકોના C4ૃi ુ થયા. આશર@ એકલા 3 અબજ 

�તૂલ કરોડરá(ૂવાળા મોટાભાગે સPર�પૃ �ાણીઓ વ£ ુ

ભોગ બQયા હતા. ®�ુત થવાના જોખમ હ@ઠળની ક@ટલીક 

�Zિતઓ ®�ુત થવાના આર@ પહEચી હતી. ઓ>d@-લયાના 

દ-Jણ અને �વૂ� તમામ રા�યોમા ંહવાની ?ણુવ�ા જોખમી 

>તર �ધુી �6ૂિષત બની હતી. ૭મી ZQiઆુર" ૨૦૨૦ 

�ધુીમા,ં દાવાનળનો £મુાડો દ-Jણ �શાતં મહાસાગરમા ં

લગભગ ૧૧,૦૦૦ Pકલોમીટર 6ૂર -ચલી અને આજ º�Qટના 

�ધુી ફ@લાયો હતો. દાવાનળ  ઝુાવવા આશર@ ૪.૪ અબજ 

ઓ>d@-લયન ડોલરનો ખચ� થયો હતો. િમલકતો તેમજ 

આિથ�ક Dકુસાન �દા9 ૧૦૩ અબજ ઓ>d@-લયન ડોલરDુ ં

થiુ ં હV ુ.ં નાસાએ આપેલ અહ@વાલ Cજુબ, તાર"ખ બી� 

ZQiઆુર" ૨૦૨૦ના રોજ આ દાવાનળથી ૩૦૬૦ લાખ ટન 

કાબ�ન ડાયોhસાઇડ વાતાવરમા ં ભÃયો હતો. અગાઉના 

સૌથી ગરમ વષ� ૧૮૮૦ પછ", તેનાથી સૌથી ગરમ બીZ 
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વષ� તર"ક@  વષ� ૨૦૧૯ નEધાiુ ં હV ુ.ં �યાર@ Pડસે¼બર 

૨૦૧૯મા ંઓ>d@-લયાએ તેD ુ ં સૌથી ગરમ તાપમાન નEIiુ ં

હV ુ ં! 

ક�1યામા ં તીડના ટોળેટોળાંઓNુ ં આlમણ: iએુનઇપી 

સ>ંથાના આPâકા અને hલાયમેટ િવષયક િન`ણાત Pરચાડ� 

Cનુાગંે જણાMiુ ં હV ુ ં ક@, વષ� ૨૦૨૦ની શ�આતથી, રણના 

તીડના ટોળેટોળા ં સામે �વૂ� આPâકના દ@શો ઝã¼યા હતા. 

આ �દ@શોમા ં  તીડના ટોળેટોળાઓંએ સૌથી ખાનાખરાબી 

કર" હતી. iએુન એફ.એ.ઓ.-äડ એQડ એ-=ક�ચર 

ઓગºનાઇઝેશને રણના તીડના ટોળેટોળાનંી વધી રહ@લ 

બે�મુાર સ[ંયા �ગે ચેતવણી આપી છે. આPâકામા ં ખા, 

�રુJા અને આ�િવકા માટ@ અ4યતં ભયાનક ખતરો ઊભો 

થયો છે. રણના તીડના વધતા ટોળેટોળાનંા સવંધ�નથી તનેી 

સ[ંયા વધીને વન>પિતઓનો  િવનાશ થવાથી પPર¯>થિત 

વ£ ુ િવકટ થઈ શક@ છે. આથી, ઇથોિપયા, ક@Qયા અન ે

સોમા-લયામા ંતીડનો વ£ ુઉપ¢વ ફ@લાશે. 

તીડ અને .લાયમેટ ચે1જનો સબંધં:  ઉથલપાથલ વગરની 

સામાQય સીઝન દરિમયાન રણના તીડના ટોડા ં  �વૂ� અને 

દ-Jણ-પિåમ એિશયાની ન�ક, આPâકાના સેમી-એPરડ 

અને એPરડ રણ િવ>તારોમા ંજણાય છે. આ �દ@શોમા ંવાિષ�ક 

૨૦૦ મીલીમીટર કરતા ઓછો વરસાદ પડ@ છે. સામાQય 

ર"તે, તીડની સ[ંયા 0ુદરતી C4ૃiથુી અથવા >થળાતંર 

દરિમયાન ઘટ@ છે. છે�લા ં પાચં વષ]મા ં આ િવ>તારોDુ ં

તાપમાન અગાઉના વષ] કરતા ંવ£ ુગરમ જણાiુ ંછે. ઉ`ણ 

તાપમાનવાÂ hલાયમેટ હાિનકારક તીડના ટોળેટોળાઓં 

વધારવા માટ@ કારણ�તૂ કડ" છે. િવ�મા ં ગરમીથી સૌથી 

ઝડપી તપતા દ@શો પૈક" ૨૦ દ@શો આPâકામા ં છે. તીડના 

ટોળેટોળાઓંનો ?ણુાકં દર@ T»ૃ� થવામા ંભેજihુત હવામાન 

પણ અD�ુપ બને છે. 

ઉpરાખડં- ચમોલીમા ં 7હમિશલાનો પહાડ kટૂ�ો, ૨૦૨૧: 

વષ� ૨૦૨૧ના ફ@æઆુર"ની ૭મી તાર"ખના રોજ Pહમાલય 

િશખરોના ગઢવાલ િવ>તારમા ં ઉ�રાખડંના ચમોલી 

_જ�લાના તપોવન-રçની િવ>તારમા ં અિત િવશાળ 

Pહમિશલાના પહાડ અચાનક Vટૂવાથી ધોળ"ગગંા અન ે

અલકનદંા નદ"ઓમા ં ઘોડા�રૂ આMiુ.ં પPરણામે મોટાપાય ે

િવકરાળ િવનાશ થયો તેમજ અનેક લોકોએ �વ ?મુાMયો 

હતો. અનેક મકાનો તેમજ ઋિષગગંા પાવર �ો9hટના 

માળખાને ભાર@ Dકુસાન થiુ ં હV ુ.ં ઓથોPરટ"એ તપોવન 

�ો9hટ >થળેથી ?મુ થયેલ માણસોને શોધવાની હાથ ધર@લ 

બચાવ કામગીર" દરિમયાન 30 Mય¯hતઓ Cતૃદ@હ મÃયા, 

�યાર@ ૧૭૦થી વ£ ુલાપતા છે.  

કોિવડ-૧૯ની પ7રt)થિતઓ અને .લાયમેટ ચે1જના 

પગલાNં ુ ંમહgવઃ iએુનઇપીએ જણાMયા Cજુબ, મહ4વાકાJંી 

hલાયમેટ એhશન યોજનાઓના અમલની >વી0ૃિતથી જ, 

hલાયમેટ ચેQજની સZ�યેલ ¯>થિતઓ �નુઃ થાળે પડશે. 

અથ�ત�ંને �નુઃ ધબકV ુ કરવા માટ@ મસમોટા નાણાક"ય 

ભડંોળ ઊભા કરવામા ં આવી રહ@લ છે. આ રોકાણોથી, 

�નુઃ�ા�ય ઊZ�, પયા�વરણને અD�ુપ Mયાપક રોજગારો 

તેમજ Mયવસાિયક માળખા ં ઊભા કરવાના તબ�ાઓની 

આગે0ચૂ થશે.    

આપણે સૌ કોિવડ-૧૯નો સામનો કર" ર�ા ંછ"એ. િવ� >તર@ 

ફ@લાયેલ આ કોરોના મહામાર"નો રોગચાળો આપણી 

ઇકોિસ>ટમના >વા>Úય સાથે પણ જોડાયેલો છે. Hે`ઠ 

અDકુરણીય Mયવસાયો, નાિવQય િવચારધારાઓ, નવી 

ટèhનોલો�, તેમજ પયા�વરણને અD�ુપ નવીનપ�િતઓ 

ઝડપથી સૌને હાથવગી કરાવીને, િનરંતર ટકાઉ િવકાસને 

વેગ આપવા સાથોસાથ કોિવડ-૧૯ના �4યાઘાતોથી 

�ભાિવત થઇ રહ@લ, આિથ�ક પPર¯>થિતઓને �નુઃ 

ધમધમતી કરવા માટ@  iએુનઇપી કામ કર" રહ@લ છે. 

�0ૃિત તેમજ hલાયમેટની કટોકટ"ને ઠ"ક કરવામા ં આ 

�ય4નો મદદ�પ બનશે.  

‘વન હ�nથ’ �બૂ અગ4યની િવભાવના છે. ‘વન હ@�થ’નો 

મતલબ, માનવીની ત-બયત તેમજ �ાણીઓDુ ં આરો�ય, 

એમ બ�ેDુ ં સહ-અ¯>ત4વ પર>પર િનભ�ર, ઉપરાતં ઇકો-

િસ>ટ¼સના >વા>Úય સાથે કડ"બ� છે. ‘વન હ@�થ’ Zહ@ર 

આરો�યના સારા પPરણામો મેળવવા માટ@ ટ@કો કર@ છે. 
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માણસોના Zણીતા ચેપી રોગો પૈક" લગભગ બે Vતૃીયાશં, 

�ાણીઓ સાથે સકંળાયા છે. મોટાભાગના ઉભરતા રોગો 

વQય�વો સાથે સબં� છે. માણસો તમેજ �ાણીઓની 

બીમાર"મા ંઆપવામા ંઆવતી  એQટ"બાયોટ"hસના સપંક�મા ં

રહ"ન,ે બેhટ@Pરયાના બદલાતા લJણોના કારણે, C¾ુક@લ 

બનતી આવા રોગોની સારવાર પર4વે ‘વન હ@�થ’ Iયાન 

દોર@ છે. 

j.ુએન. 7ડક�ડ: એક િવશેષ �ો=ામDુ ં નામ ‘i.ુએન. 

Pડક@ડ’ છે. �Úૃવી પરના દર@ક ખડંોમા ંઅને તમામ સાગરોમા ં 

ઇકોિસ>ટ¼સને કથળતી િનવારવા, અટકાવવા, તેમજ 

યથાવV ્ કરવાનો હ@V ુ છે. ઇકોિસ>ટમની હાલત �ધુાર"ન,ે 

લોકો તેમજ �0ૃિતને િનરંતર ટકાઉ ભાિવ આપવા આ એક 

�ુદંર તક છે. ઇકોિસ>ટમની હાલત �ધુારવા માટ@ વષ� 

૨૦૨૧થી ૨૦૩૦ના દાયકાને ‘i.ુએન. Pડક@ડ’ તર"ક@ ઘોિષત 

કય] છે. ગર"બીનો લગભગ �ત લાવવા, hલાયમેટ 

ચેQજના પડકાર ઝીલવા, તેમજ મોટાપાયે ®�ુત થતી 

�Zિતઓને બચાવવા માટ@ આ કાય�Nમ સહાયક બનશે. 

અલબ�, ‘iએુન Pડક@ડ’ કાય�Nમનો સ�ાવાર �ારંભ 

આગામી િવ� પયા�વરણ Pદન ૨૦૨૧ના રોજ થનાર હોવા 

છતા,ં ઇકો-િસ>ટ¼સની હાલત �ધુારવા માટ@ આપણે સૌ 

આયોજન કર"ને કાય�યોજનાની શ�આત કર" શક"એ છ"એ.  

આપણે હવે વ£ ુ િનરંતર ટકાઉ અથ�Mયવ>થા 

અપનાવવાની જ�ર છે. આ ઉપાય લોકો તેમજ �Úૃવી માટ@ 

કારગત નીવડશે. દર@ક દ@શ, કંપની, સ>ંથા, તેમજ Mય¯hતની 

આ કાય]મા ંયોગદાન આપવાની �િૂમકા છે. 

આપણે સૌ -   

1. ‘iએુન Pડક@ડ’ લોગો સાથે આપણી Pડઝાઇન સાથે, 

વેબસાઇટ, સોિશયલ મીPડયા, Pર>ટોર@શન સાઇટ ખાતે 

બેનસ� �દિશ�ત કર"એ.   

2. Mય¯hતગત અને >વૈ�¸છક કાય�વાહ" ઉપરાતં, Pર>ટોર@શન 

કાય]મા ંસામેલ Pહ>સેદારોને મદદ કર"એ.   

3. વૈિ�ક ખા, ઉ4પાદનનો દર વષº �ીજો ભાગ વેડફાતો ક@ 

નકામો થતો હોય, તેને ઘટાડ"એ.   

4. �Úૃવી પર દર વષº, ડ@નમાક�થી વ£,ુ ૪.૭ િમ-લયન હ@hટર 

િવ>તારના જગંલોનો નાશ થાય છે. જગંલો, ઘાસના 

મેદાનો, નાના છોડ તેમજ સવા�ાહની �રુJા કર"એ. તેન ે

નવપ�લિવત કર"એ. %ુગંરો અને પવ�તોને દાવાનળ 

તેમજ અિતNમણથી ઉáજડ થતા બચાવીએ.  

5. કચરો ડ¯¼પêગ ઘટાડ"ને સC¢ુો અને દPરયાPકનારા 

િવ>તારોમા ં ઠલવાતો કચરો ઘટાડ"એ. >વયરં"તે તઓે 

યથાવV ્¯>થિત મેળવશે. તેની 0ુદરતી �PNયામા ંદખલ ન 

કર"એ.  કોરલ PરÌસને તથા અQય �વોની �રુJા કર"એ.   

6. ખેતરોની હાલત 0ુદરતી ખાતરથી �ધુાર"એ, ��ુલી 

જમીનો પર TJૃારોપણ કર"એ,  સમયાતંર@ (ુદા(ુદા 

ખેતીપાક બદલીએ, તેમજ 0ૃિષ પ�િતઓમા ં �ધુારાઓ 

અપનાવીએ. 

7. શહ@ર" િવ>તારોમા ં વન>પિત અને �ાણીઓની �Zિતઓ 

આåય�જનક સ[ંયામા ં જોવા મળ" રહ" છે. શë તેટ®ુ ં

વ£ ુ લી®ુછંમ બનાવીએ. રોપાઓ વાવી જતન કર"એ. 

કચરાihુત ગટર સPહતના જળમાગ]ને સાફ રાખીએ.  

8. �6ૂષણ, 0ૃિષ, ઉ,ોગ તેમજ ઊZ� માટ@ �ગૂ�ભજળના 

અિતશય શોષણના કારણે વટેલૅQìસ, નદ"ઓ, સરોવરો, 

તળાવો, વગેર@ 9વી વૉટર ઇકો-િસ>ટ¼સ �બૂ પાયમાલ 

થઇ રહ" છે.  

9. �Úૃવીની ફhત 3% જમીન પર પીટલેQìસ છે, પરંV ુતેની 

જમીનનો 30% કાબ�ન સ=ંPહત કર@ છે. ફર"થી ભીના કરો 

અને ઘણા વખતથી �કૂાભí  તેમજ કથળેલા 

પીટલેQìસમા ં�નુઃ ભીનાશની હાલાત લાવીએ. =ીનહાઉસ 

ગેસDુ ંઉ4સÞન અટકાવીએ.   

10. માનવીની ત-બયત તેમજ �ાણીઓDુ ં આરો�ય, એમ 

બ�ેDુ ં સહ-અ¯>ત4વ પર>પર િનભ�ર, ઉપરાતં ઇકો-

િસ>ટ¼સના >વા>Úય સાથે કડ"બ� છે. આમ આ બ�ે, ઇકો-

િસ>ટ¼સના >વા>Úય સાથે જોડાયે હોય, ચાલો, આપણ ે
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�ાણીઓના આરો�યની પણ �બૂ કાળ� લઈ

 

 

ફાnhનુી જોષી  

માચ એટલે નાણાક[ય વષનો છેnલો 

મ7હનો, આ મ7હનાની શfઆતમા ં ર^ૂ થયેલા 

hજુરાત સરકારના qદાજપ�મા ં કલાયમેટ ચઈે1જ 

િવભાગ માટ� �ુ ં જોગવાઈ કરાઈ છે એ આપણે 

પહ�લા જોઈએ. hજુરાત રા�યનો ^ુદો કલાયમેટ 

ચઈે1જ ડ[પાટમે1ટ છે પણ બ4ટમા ં 18 

િવભાગોમાથંી ફાળવણી કરાય છે એવો શfમા ં જ 

ઉnલેખ છે.  
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સરકારની qદાજપ� �ેસનોટ વાચંીને ગયા વષના બ4ટમા ં=કુાયેલી િવગતો યાદ આવી ....જોઈએ વb ુ

જોગવાઈઓ  
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વાj ુ��ૂષણ �ુિનયા માટ� ઘાતક બની ર�ુ ંછે અને િવ; ઇલે(.�ક વાહનો તરફ વળ[ ર�ુ ંછે તે qગેની 

જોગવાઈ.. 

 
 

આ જોગવાઈઓ qગે ઘણા મતં�યો આપી 

શકાય તેમ છે અને પાછલા વષ�ના અNભુવો પરથી 

લાગે છે ક� આ વષ� પણ આ િવભાગ અ1ય િવભાગોની 

યોજનાઓNુ ં સકંલન )થાન બનીને રહ[ જશે. 

કલાયમેટ ચઈે1જ આ4 િવ; માટ� સળગતો �| છે, 

hજુરાતે આ =�ેુ અલગ િવભાગ )થાપીને એક 

ઉદાહરણ )થાિપત કjુ� હk ુ ંપણ સ7lય ર[તે આ અલગ 

િવભાગ માટ� qદાજપ�મા ં ફંડની ફાળવણી થાય, 

કલાયમેટ ચઈે1જની �યવહા7રક અસરો qગે નવીન 

�jહૂરચના સાથે આ િવભાગ સ7lય બને તે જfર[ છે. 
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કલાયમેટ ચઈે1જની આગામી �તરરાE�[ય બેઠક 

(COP-26) પહ�લાની ચહલપહલ ચાલી રહ[ છે. 

અમે7રકા પે7રસ કરારમાં પરત ફયા બાદ “વૈિ;ક 

નેતા” બનવાના �યાસો કર[ ર�ુ ં છે. આ તમામમા ં

ભારતની dિૂમકા eબૂ અગgયની બની રહ�શે. ભારતNુ ં

“મોડ�લ )ટ�ટ” hજુરાત આ સાથે )થાિનક )તર� 

કલાયમેટ ચઈે1જની અસરો સામે નવીન અNકુરણીય 

�યાસો �ુિનયા સામે =કૂ� તે માટ� કલાયમેટ િવભાગને 

િવશેષ ભડંોળ અને િવશેષ દર�જો અપાવો જોઈએ. 

અમે7રકાના �=ખેુ 40 િવ;નેતાઓને કલાયમેટ 

સિમટ માટ� આમ�ંણ આ'jુ ં

અમે7રકાના હાલના રાE�પિત �બડ�ને તેમના 

� ૂટંણી અ�ભયાન દરિમયાન પોતાના કાયકાળમા ં

�થમ 100 7દવસ દરિમયાન કલાયમેટ ચઈે1જ qગે 

િવ; નેતાઓNુ ંિશખર સમેંલન યોજવાNુ ંવચન આ'jુ ં

હk ુ.ં આ વચન �માણે તેઓએ િવ;ના 40 નેતાઓને 

22-23 એિ�લ,2021 ના રોજના સમેંલન માટ� 

આમ�ંણ આ'યા છે.  

કોરોના મહામાર[ બાદ િવ;ના દ�શોનો =�ુય 

ભાર અથત�ંની ગાડ[ પાટા પર ચડાવવા પર છે 

gયાર� ઉgસ�ન ઘટાડવા  માટ�ના આ મહgવના 

દાયકામા ં િવ;ના મોટા અથત�ંો, ખાસ કર[ને વb ુ

ઉgસ�ન કરતા દ�શો, નવા અ�ભગમ સાથે “ઇકોનોિમક 

ર[કવર[” ના માગ� આગળ વધે તે જfર[ છે. 

રોજગાર[ની વb ુ તકો, �"િૃત આધા7રત ઉક�લો 

ઉપરાતં �ાદ�િશક અને �તરરાE�[ય સહયોગ સાથે 

તાપમાન 1.5 7ડ\ી સે�nસયસની મયાદાની બહાર ના 

વધે તે માટ� સjુકંત �યાસો જfર[ છે. આ સમેંલનમા ં

વૈિ;ક ઉgસ�ન અને વૈિ;ક {ડ[પીના આશર� 80% 

7હ)સા માટ� જવાબદાર 17 મોટ[ અથ�યવ)થાઓ 

ઉપરાતં કલાયમેટ ચઈે1જની અસરો માટ� સવેંદનશીલ 

એવા દ�શોના મળ[ને ચાળ[સ િવ;નેતાઓને આમ�ંણ 

અપાjુ ંછે. 

આ સમેંલન નવેuબર 2021મા ં યો?નાર 

COP-26 (jએુન કલાયમેટ સિમટ) માટ� િનણાયક 

વૈિ;ક સીમા�ચ�fપ બેઠક  તર[ક� કામ કરશે, 4 

અNસુાર સ�યદ�શો પે7રસ કરાર હ�ઠળ પોતાની રાE�[ય 

�િતબ તાઓને આગળ ધપાવે તેવી સભંાવના છે. 

અમે7રકા માટ� પણ વૈિ;ક કલાયમેટ ચઈે1જ 

વાટાઘાટોમા ં =gુસ�[ગીર[ના નેતા તર[ક� પોતાને 

ફર[થી )થાિપત કરવાની આ =�ુય તક બની રહ�શે. 

આ સમેંલન પાસેથી નાગ7રક સગંઠનો આવી 

અપે¡ાઓ રાખી ર¢ા છે.  

• અમે7રકાએ વષ 2030 mધુીમાં તેના \ીનહાઉસ 

વાjઓુના ઉgસ�નને 50% mધુી ઘટાડવાની અને 

કલાયમેટ  ફાઇના1સમા ં ન£ધપા� વધારો 

કરવાની �િતબ તા કરવી જોઈએ. 

• િવ;ની =�ુય અથ�યવ)થાઓએ વષ 2030 

mધુીના ઉgસ�ન લ¤યો ?હ�ર કરવા, 4 “નેટ-

ઝીરો” અ�ભગમ સાથે સલં¥ન હોય.  

• સ= ૃ રાE�ોએ િવકાસશીલ દ�શો માટ� કલાયમેટ 

ફાઇના1સ વધારવાની અને કોલસા આધા7રત 

�ોજ.ટ માટ�ના ભડંોળ રોકવાની જfર છે. 

• રાE�ોએ તેમની COVID-19 આિથ~ક oનુ:�ા�'ત 

માટ�ની યોજનાઓ હ7રત માગ� ચાલે, �"િૃત 

આધા7રત ઉક�લો પર આગળ વધાય તે માટ� 

ક7ટબ  થ©ુ ંજોઈએ. 

અમે7રકાના કલાયમેટ ચઈે1જ qગેના ખાસ 

�િતિનિધ zી ªહોન ક�ર[ એિ�લની શfઆતમા ં

ભારતની =લુાકાતે આ�યા gયાર� તેમણે ભારતની 

dિૂમકા િવષે કહ�લી આ વાત eબૂ mચૂક છે. “ભારતની 
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dિૂમકા િનણાયક છે. સૌ �થમ, ભારત એક અ\ણી 

લોકશાહ[ દ�શ છે, એક િવશાળ રાE� 4 તેના 

માનવતાવાદ[ =nૂયો માટ�, તેના o�ૃવી સાથેના જોડાણ 

અને જવાબદાર[ માટ� ?ણીk ુ ંછે. ભારત eબૂ મહgવNુ ં

યોગદાન આપી શક� છે કારણક� તે િવ;નો �ીજો સૌથી 

મોટો ઉgસ�ક છે. અમે7રકા કરતા અડbુ ંઉgસ�ન હોવા 

છતા ં આપણે સૌએ સાથે મળ[ને આ કર©ુ ં પડશે. 

આપણે બધાએ આ કર©ુ ંપડશે કારણક� કોઈ પણ એક 

રાE� આ સમ)યાNુ ં સમાધાન કર[ શકશે ન7હ, દર�ક 

રાE�એ સમાધાનનો ભાગ બન©ુ ં પડશે. આપણે 

એકબી? પર િનભર છ[એ.”   

આ સમેંલનમા ં�નુદંા �બઝનેસ લીડસ અને નાગ7રક 

સગંઠનોના �િતિનિધઓને પણ આમ�ંણ આપવામા ં

આ�jુ ં છે. આશા રાખીએ ક� છેવાડાના માનવીને 

મદદfપ થાય તેવી કામગીર[ આના પ7રણામfપે 

થાય. 
 

 

 

 


