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મહ�શ પડં	ા 

તા�તરમા ં કોરોના વાયરસથી અસર��ત થયેલા 

દદ"ઓને ઓ$%સજનની ઉણપ મહદ)શે વરતાઈ. કારણક- 

અમદાવાદના હવા ./ૂષણને લીધે મોટાભાગના લોકોના 

ફ-ફસા નબળા પડ9ા અને કોરોના વાયરસની સીધી અસર પણ 

ફ-ફસા ઉપર જ જોવા મળ: અને એટલે આ ./ૂિષત શહ-ર 

અમદાવાદના કોરોના ��ત દદ"ઓને =ાસ લેવામા ં તકલીફ 

પડવા લાગી. 

આ પ>ર$�થિતમાથંી બહાર આવવા માટ- અમદાવાદ 

સ>હત ?જુરાતના અAય મોટા શહ-રો �વા ક- વડોદરા Bરુત, 

રાજકોટ, �ૂનાગઢ, ભાવનગર, Dમનગર વગેર- �થળોએ હવા 

./ૂષણને િનય�ંણ કરEુ ંપડશે. 

હવા ./ૂષણ િનય�ંણ કરવામા ં Dહ-ર પ>રવહન 

સેવાઓ મોટા પાયે વધારવી પડશે. ઉપરાતં AMTS-BRTS  
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Iયવ�થામા ં સામેલ બસોને CNG ક- બેટર: સચંાHલત 

બસોમા ંપ>રવિતKત કરવી પડશે. આપણા મોટા શહ-રોના 

મોટાભાગના રોડ ખખડધજ હાલતમા ં જોવા મળે છે. 

િમ>ડયામા ંતો “ખાડા નગર:” ક- “Pવુાનગર:”  �વા નામો 

અવારનવાર વપરાય છે, આ સમાચારો વાચંવાની 

આદત થઇ ગઈ છે પણ આ $�થિતને કારણ ેહવામા ંવR ુ

.માણમા ં Rળૂના રજકણો ભળે છે અને વાહનોમા ં

બળતણ વR ુવપરાય છે, મેઈAટ-નAસ વR ુઆવે છે.  

તા�તરના સમાચાર એ છે ક- અમદાવાદ 

STિુનિસપલ કોપUર-શન 91 કરોડ Vિપયા હવા WXુYકરણ 

માટ- વાપરવાFુ ંછે �મા ંહવા WXુYકરણના ટાવર તેમજ 

પZ[લક \ાAસપોટ� સિવKસની Bિુવધા વધારવાની 

દરખા�ત �ટ-Aડ]ગ કિમટ: ^ારા મ�ૂંર કરવામા ંઆવી છે. 

ખર-ખર આ દરખા�ત સરાહનીય છે પરં_ ુ Pતૂકાળના 

અFભુવો જોતા એEુ ં લાગ ે છે ક- વત�માનની દરખા�ત 

પણ Pતૂકાળની પરંપરાને ના અFસુર-. અમદાવાદ 

શહ-રમા ં“સફર” પહ-લ )તગ�ત શહ-રની હવાની ?ણુવ`ા 

માપવા માટ- મોનીટર]ગ �ટ-શન શaુ કરાયા હતા. 

શહ-રના �ુદા-�ુદા િવ�તારોમા ંહવાની ?ણુવ`ા Dહ-રમા ં

bકૂ-લા મોટા �G:નમા ં દશા�વાય તેવી Iયવ�થા કરાઈ, 

આ �ટ-શન ^ારા મળતા ઓનલાઈન ડ-ટાને આધાર- કોઈ 

નcર પગલા ં અમદાવાદ મહાનગરપાHલકા ^ારા 

બનાવવામા ંઆવે છે ખરા એ મહdવનો સવાલ છે. 

�ુલાઈ મ>હનો એટલ ેEfૃોને ઉછેરવાનો મ>હનો, 

નગર વનો ઉછેરવાની જV>રયાત સૌને સમDયેલી છે, 

નાગ>રકો અને સરકાર સયંોજનથી પYિતસર Efૃારોપણ 

અને તેને ઉછૅરવાFુ ં આયોજન કર- તે જVર: છે. એક 

તરફ િવકાસને નામે અAય વૈકjkપક આયોજન શોlયા 

િસવાય વષU �ૂના ઘટાદાર EfૃોFુ ં આડ-ધડ િનકંદન 

નીકળ: રnુ ંછે,સાથે-સાથે લfયાકંો િસY કરવા લાખોની 

સoંયામા ં Efૃો વાવવાનો ર-કોડ� બનાવી દ-વાય છે. 

પરં_,ુ જમીની હક:કતો તpન િવપર:ત હોય છે. 

તા�તરમા ં સરકાર- ઇલqે%\ક વાહનો )ગેની 

િનતી Dહ-ર કર:. �મા ં^ીચG:ય, ઓટો >રfા, કાર વગેર- 

વાહનોને સબસીડ: આપવાFુ ં નc: કTુr છે. રાsય 

સરકાર ની ઇલqે%\ક Iહ:કલ િનતી ./ૂષણ b%ુત 

કરવાની tquટએ જોઈએ તો આ vબૂ સાર: Dહ-રાત છે. 

પરં_ ુ ઇલqે%\કલ વાહનોની bળૂ >કwમત જો વધાર- હશે 

તો સબસીડ: હોવા છતા ં પણ લોકો આવા વાહન 

ખર:દવા ઉdસાહ ન>હ બતાવે. આ માટ- મોટા .માણમા ં

બેટર: સચંાHલત વાહનોFુ ં ઉdપાદન થાય તો જ 

વાહનોની >કwમત નીચ ે આવે. આ ઉપરાતં, સરકાર- 

સરકાર: કચેર:ઓમા ં બેટર: સચંાHલત વાહનો મોટા 

.માણમા ં વાપરવા જોઈએ. �મક-, પટાવાળાને 

ઇલqે%\કલ સાયકલ અપાવવી જોઈએ. 

નગરપાHલકાઓમા ંપણ ઈલે%ટ:કલ Iહ:કલ વાપરવાની 

શVઆત કરવી જોઈએ. 

નામદાર સવUxચ અદાલત ^ારા ./ૂષણ 

ઘટાડવા 15 વષ� �ૂની ઓટો >રfાઓને  સરકાર- સહાય 

કર:ને >રyલસે કરવા જણાITુ ં હ_ ુ ં �થી ./ૂષણમા ં

ઘટાડો થાય. સરકાર- આવી >રfાઓને બેટર: સચંાHલત 

>રfાઓમા ં તબદ:લ કરાવવી જોઈએ �થી ગર:બ 

>રfાચાલકોને વધારાનો આિથKક બોજ સહન કરવો ના 

પડ-. 

સરકાર- ખાસ .કારના \-ક બનાવવા ં જોઈએ 

�થી ઈકો z-Aડલી વાહનો વાપરવા ઈxછતા લોકો 

આકિષKત થઈ શક-. સબસીડ:ની સાથે સાથે 

સલામતીવાળા યો{ય ર�તા તેમજ ઓટો ગેર-જ(� બેટર: 

સચંાHલત વાહનોFુ ંમેઈAટ-નAસ કર: શક-)ના Iયવસાયને 

પણ .ોdસા>હત કરવો જોઈએ. 
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ચKું મહ��રયા 

તર�યા �ામીણ ભારત માટ- ૨૦૧૯ના 

�વાત�ંય પવ� લાલ >કkલાની રાગંથેી વડા.ધાને ‘નલ 

સે જલ’ યોજનાની ઘોષણા કર: હતી. દ-શના � ૧૯ 

કરોડ ૧૮ લાખ �ામીણ પ>રવારોને પીવાFુ ં પાણી 

નસીબ નથી., તેમને V. ૩.૬ લાખ કરોડની ‘�ામીણ 

જલ �વન િમશન યોજના’ મારફત પાઈપલાઈનથી  

�વxછ પીવાFુ ં પાણી પહ�ચાડવાનો સરકાર- િનધા�ર 

કયU હતો.તે પછ:ના વરસે ‘નળ થી જળ’ યોજના 

િવ�તાર:ને તેમા ં ૪૩૭૮ શહ-ર: િવ�તારોને પણ 

સમાવવામા ં આIયા છે. યોજનાના આરંભ સમયે , 

૨૦૧૯મા,ં દ-શના મા� ૩.કરોડ ૨૩ લાખ ઘરોને જ 

નળથી પીવાFુ ં પાણી પહ�ચ_ુ ં હ_ ુ.ં ૨૦૨૪ Bધુીમા ં

સરકાર પીવાના પાણીની પહ�ચ બહાર રહ-લા વીસેક 

કરોડ પ>રવારોને આવર: લવેા માગં ે છે.એિ.લ 

૨૦૨૧ના મlય ભાગ Bધુીમા ં ૭. કરોડ ૩૬ લાખ 

પ>રવારોને નળથી જળ Bલુભ કર: આપી ૩૮.૩૭ ટકા 

લ�ય હાસંલ કયા�નો સરકારનો દાવો છે.  

દ-શના ૨ રાsયો, ૫૨ �જkલા ૬૬૩ તા�કુા 

અને ૪૦,૦૮૬ �ામપચંાયતો હ�તકના ૭૯,૧૯૬ ગામો 

‘નલ સે જલ’ યોજના હ-ઠળ પીવાFુ ં Wlુધ અને 

?ણુવ`ાT%ુત  પાણી મેળવતા થયા ં છે. ગોવા અને 

તેલગંાણા એ બે રાsયોએ ૧૦૦ ટકા લ�યાકં િસlધ 

કર:ને આ યોજના સ�ંણૂ� પાર પાડ: છે.નળ થી જળ 

યોજનાનો સાઠ ટકા કરતા ંવR ુલ�યાકં �ણૂ� કરાનારા 

રાsયો છે  : �દામાન –િનકોબાર અને  ��ુુચેર: 

(૮૮.૨ ટકા),  હ>રયાણા (૮૫.૬ ટકા), >હમાચલ .દ-શ 

(૭૫.૬ ટકા), િસ�cમ(૭૩ ટકા,) પDંબ (૬૮.૯ ટકા), 

Hબહાર( ૬૪.૧ ટકા), મહારાu\ (૬૦.૫ ટકા )  � 

રાsયોમા ં ૧૦ ટકા લાભાથ�ઓ Bધુી પણ યોજના 

પહ�ચી નથી તેમા ંપિ�મ બગંાળ ૬.૨ ટકા સાથે મોખર- 

છે. અસમના ૬.૪ , લpાખના ૭.૫૪ અને ઉ`ર.દ-શના 

૯.૧ ટકા ઘરો Bધુી જ નળ થી પાણી પહ�xTુ ંછે. દસ 

ટકા કરતા ં ઓછ: િસjlધ હાસંલ કરનારા T.ુપી. અને 

લpાખ  સ>હત નવ રાsયો ૨૦૨૨મા ંતમામને નળથી 

જળ પહ�ચાડ: દ-વાના છે.!  બીD આઠ રાsયો 

૨૦૨૩મા ંઅને બાક:ના તમામ ૨૦૨૪ Bધુીમા ંપીવાના 

પાણીિવહોણા પ>રવારોને �ઓ ટ-q�ટ�ગ કર:ને 

પાઈપલાઈન મારફતે પાણી  પહ�ચાડવા .િતબlધ છે.  

૮૨ ટકા પ>રવારોને નળ થી જળ યોજના હ-ઠળ 

પાણી પહ�ચાડ:ને ?જુરાત દ-શમા ં છ�ા Gમે છે. 

રાsયના ૨૦૨૧-૨૨ના બ�ટના �uુઠ ૧૨ પર જણાIયા 

bજુબ ગાધંીનગર, મહ-સાણા, પોરબદંર, બોટાદ અને 

આણદં �જkલાના તમામ લાભાથ�ઓ Bધુી આ યોજના 

પહ�ચી �કૂ: છે. નમ�દા ક-નાલ અને મોટા ડ-મ 

આધા>રત પાઈપલાઈનથી પાણી પહ�ચાડવાની નલ સે 

જલ યોજના માટ- રાsયના બ�ટમા ં ૩૦૦ કરોડની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે  તા�તરમા ં ક-At સરકાર- 

રાsયને V. ૧૦૦ કરોડFુ ંિવશેષ અFદુાન આyTુ ંછે.  

‘નલ સે જલ’ યોજનાનો હ-_ ુમા� પાણીવHંચત 

પ>રવારોને પાણી પહ�ચાડવાનો જ નથી. લાબંાગાળા 

માટ- પાણીના �ોત ઉભા કરવા, પાણી સરંfણ, 

./ૂષણર>હત પાણીની ઓળખ અને પાણીની Aયાયી 
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વહ�ચણી થાય તેવા  .બધંનનો હ-_ ુ પણ છે. ��ુવી 

એક જળ�હ છે.તેના પોણા ભાગ પર પાણી તો છે 

પરં_ ુ તે સbtુોF ુ ં છે. તેથી માનવીનો પાણી માટ-નો 

આધાર વરસાદ: પાણી, નદ:ઓFુ ં પાણી અને Pગૂભ� 

જળ પર છે. PજૂળFુ ંમાનવીએ અમયા�>દત દોહન કTુr 

છે તો નદ:ઓના પાણીને /ૂિષત કર: પીવાલાયક રહ-વા 

દ:ધા નથી.પાણીના અભાવ કરતા સામા�જક-રાજક:ય-

આિથKક Iયવ�થાના કારણ ે પાણીની અયો{ય વહ�ચણી 

થતી હોવાથી �ાકં પાણીની ર-લમછેલ છે તો �ાકં 

ચાગં� પાણી પણ નથી.  

પીવા માટ- ઉપયોગી Pજૂળનો વેડફાટ 

અટકાવવા દંડાdમક સDની જોગવાઈ ૧૯૮૬ના 

પયા�વરણ સરંfણ અિધિનયમમા ંછે. પરં_ ુતેનો ભા{યે 

જ અમલ થાય છે. નેશનલ �ીન >\[Tનૂલ ેઓકટોબર 

૨૦૧૯મા ં Pજૂળની બરબાદ: અને /ુaુપયોગ રોકવા 

આદ-શ કયU હતો. ક-Atીય Pજૂળ બોડ  તેનો અમલ 

કરવા રાsયોને પ� લખી ઈિત¡ી માની લીધી 

હતી.પ>રણામે રાજ�થાન સરકાર- શહ-ર: f�ેોમા ં

Pજૂળના દોહન પરનો .િતબધં તા�તરમા ં ઉઠાવી 

લીધો છે.દ-શની મોટાભાગની વ�તીની પાણીની 

જV>રયાત Pજૂળથી �રૂ: થતી હોય dયાર- તેના અયો{ય 

ઉપયોગને રોકવા  માટ- કોઈ કારગત કદમ ઉઠાવાતા 

નથી.  

PજૂળFુ ં ઘટ_ ુ ં �તર અને તેને કારણ ે ઉભા 

થનારા ભાિવ સકંટને lયાનમા ં રાખીને ‘અટલ Pજૂળ 

યોજના’ ઘડવામા ં આવી છે. આ યોજના અAવયે 

પાણીFુ ં સકંટ સહ-તા િવ�તારોમા ં Pજૂળ સસંાધનોFુ ં

કાયમી અને નcર .બધંન કરવાFુ ંછે. dયાર-  યોજના 

માટ- ફાળવેલા નાણા નહ] ખચ�ને ત�ંએ તેની 

અસવેંદનશીલતા દશા�વી છે. લોકસભા .¢ના 

જવાબમા ં મળેલી મા>હતી bજુબ ૨૦૨૦-૨૧ના વરસ 

દરિમયાન  આ યોજના માટ- ક-At - બસો કરોડ Vિપયાની 

ફાળવણી તો કર: હતી પણ મા� ચોપન લાખ જ 

ખચા�યા હતા !  

૧૯૫૧મા ં દ-શમા ં Iય$%તદ:ઠ ૧૪,૧૮૦ લીટર 

પાણી સહજતાથી ઉપલ[ધ હ_ ુ.ં ૨૦૫૦ Bધુીમા ં તે 

ઘટ:ને ૩,૧૨૦ લીટર થવાની શ�તા છે. નીિત 

આયોગે PજૂળFુ ંદોહન આજની ગિતએ ચા� ુરહ-શે તો 

૨૦૩૦ Bધુીમા ં દ-શની ૪૦ ટકા વ�તીને પાણીના 

વલખા ં પડવાની ચતેવણી આપી છે. એટલે પણ 

વરસાદ: પાણીનો સ�ંહ અિનવાય� છે. વરસે દહાડ- 

આપણે dયા ં૪,૦૦૦ અબજ ઘન મીટર વરસાદ: પાણી 

વરસે છે. તેમાથંી ૧૮૦૦ અરબ ઘન મીટર  વાપરવા 

યો{ય હોય છે. પણ આપણી પહ�ચમા ં ૧૧૧૦ અબજ 

ઘન મીટર વષા� જળ છે. જોક- આપણે મા� ૭૫૭ 

અબજ ઘન મીટર જ સઘંર: શક:એ છ:એ. તે પૈક: ૪૦૦ 

અબજ ઘન મીટર જમીનમા ં ઉતર- છે અને  દ-શના 

તમામ બધંોમા ં  ૨૫૪ અબજ ઘન મીટર પાણી 

સ�ંહાય છે.  નલ સે જલ યોજનામા ંઆ મોટા બધંોFુ ં

પાણી જ પાઈપલાઈનથી નળ Bધુી પહ�ચવાFુ ંછે.  

પાણીનો બેલગામ અને બેફામ ઉપયોગ 

અટકાવવાની પણ એટલી જ જVર છે. મોટ-ભાગે ચોoખા 

પાણીનો જ ઉપયોગ ખતેીમા ં થાય છે.તે )ગે 

ફ-રિવચારની જVર છે. એક >કલો ડાગંર પકવવા ૨૪૯૭ 

લીટર, કઠોળ  માટ- ૨૦૦૦ લીટર, ઘ£ માટ- ૧૫૦૦ 

લીટર, એક $%વAટલ શેરડ: માટ- ૨ થી ૩ લાખ લીટર , 

એક >કલો �ુcરના માસં માટ- ૫૯૮૮ લીટર અને એક 
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�Aસ પેAટ બનાવવા ૫,૦૦૦ લીટર  પાણીનો ઉપયોગ 

થાય છે.Wુ ં પાણીના આ ઉપયોગ િવશે િવચારવાની 

જVર નથી ? સ�તી વીજળ: અને Pગૂભ� જળના 

ઉપયોગથી મબલખ અનાજ તો પેદા કTુr, અનાજની 

બાબતમા ં દ-શ �વાવલબંી જ નથી બAયો, જગંી બફર 

�ટોક પણ ઉભો કયU છે પરં_ ુઅ¥ Bરુfા પછ: હવે 

જળ Bરુfા િવચાર:Wુ ંક- નહ] ? 

શહ-ર: Bિુવધાભોગી સપં¥ વગ� પાણીનો 

/ુaુપયોગ કર- છે એટલે /ૂરના િવ�તારો અને 

ગામડાઓને પીવાFુ ં પાણી મળ_ુ ં નથી. નલ સે જલ  

યોજનાની .ાથિમકતા દHલત-આ>દવાસી બ¦લુ  વ�તી 

ધરાવતા જળવHંચત ગામો, /ુકાળ .ભાિવત �જkલા,  

રણ  િવ�તારો અને પાણીની નબળ: ?ણુવ`ાવાળા 

િવ�તારો   છે. પરં_ ુ આપ§ુ ં વહ:વટ:ત�ં આવી 

.ાથિમકતાને ગાઠં- ખaંુ ? ?જુરાતમા ં ૨૬.૮૨ લાખ 

જળવHંચત પ>રવારોમાથંી  ૧૦.૬૨ લાખ પ>રવારો 

દHલત-આ>દવાસી હોવા છતા ં યોજનાના આરંભના 

વરસે જ ?જુરાત સરકાર- ૧૧.૧૫ લાખ જળવHંચત 

પ>રવારોને નળથી જળ પહ�ચાડવાની દરખા�ત ભારત 

સરકારને કર: હતી. તેમા ં મા� ૬૨,૦૪૩ જ દHલત-

આ>દવાસી પ>રવારો (દરખા�તના ¨ુલ પ>રવારોના 

મા� ૫.૮૪ %)  હતા. ક-Atમા ં અને ?જુરાતમા ં

બી�પીની સરકાર હોવા છતા ં ક-At -  ?જુરાતની 

દરખા�તને ‘સમાજના નબળા વગU .dયેની ઉદાસીનતા 

દશા�વતી “ ગણાવીને .ાથિમકતાની યાદ અપાવી 

Bધુારા માટ- પરત કર: હતી.  

૨૦૨૨મા ં ?જુરાતમા ં અને ૨૦૨૪મા ં દ-શમા ં

નળ સે જલ યોજના સો ટકા િસjlધ મેળવે તેનાથી Wુ ં

ઘર--ઘર- પાણી પહ�ચી જશે તેમ માની શકાશે ? 

?જુરાતમા ંજળ �ોત િવનાના ૧૦૨૬ ગામોને ૨૦૧૫-

૧૬મા ં ટ-Aકરથી પાણી પહ�ચાડEુ ંપડ_ ુ ં  હ_ ુ.ં ૨૦૧૯-

૨૦મા ંતે ગામો વધીને ૧૧૪૯ થયા હતા. sયા ંનળ છે 

પણ તેમાથંી જળFુ ંટ:�ુ ંપણ આવ_ુ ંનથી તેવા ગામો 

?જુરાતમા ં૨૦૪ અને sયા ંકોઈ પાણી �રુવઠા યોજના 

પહ�ચી નથી તેથી ગામના �થાિનક �ોતથી પાણી 

મેળવે છે તેવા ૨૭ �જkલાના ૩૫૦૭ ગામો છે.  

નગરો-મહાનગરોમા ં આ યોજનાની સફળતા 

માટ- સરકાર- અદPતૂ ક:િમયો કયU છે. રાsયની આઠ 

મહાનગરપાHલકામા ં ગેરકાયદ- નળ જોડાણને V. 

૫૦૦નો દંડ લઈને તે કાયદ-સર કર: આપી યોજનાની 

સફળતાનો �ાફ £ચો બતાવવાની છે. DATઆુર: 

૨૦૨૧ના )તે અમદાવાદમા ં૩૦,૧૧૯ ગેરકાયદ- વોટર 

કનેકશનો કાયદ-સર કર: આપીને સરકાર મહાનગર 

અમદાવાદના જળવHંચત �ીસ હDર કરતા ં વR ુ

¨ુªંુબોને પીવાFુ ં પાણી પહ�ચાડ: દ:Rુ ં હોવાના 

યશોગાન ગાઈ રહ: છે.  

સરકારો તો એની જ મ�તીમા ં મ�ત રહ-વાની 

છે પણ .D તર:ક- લોકોએ પાણીને ઘીની �મ 

વાપરવાની અને વરસાદના .dયેક ટ]પાને વેડફા_ ુ ં

અટકાવવાની આદત ક-ળવવાની છે તો જ ભાિવ પેઢ:ને  

પાણી માટ- સD�નારા પાHણપતથી ઉગાર: શકાશે.  

(લેખકનો સપંક� સે_ ુ: maheriyachandu@gmail.com)
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િવ= પયા�વરણ >દન ૨૦૨૧Fુ ં થીમ 

‘ઇકોિસ�ટમ >ર�ટોર-શન’ છે. Tએુન સ�ંથાએ વષ� 

૨૦૨૧થી ૨૦૩૦ દરિમયાનના દાયકાને ‘Tએુન 

>ડક«ડ ઓન ઇકોિસ�ટમ >ર�ટોર-શન’ અથા�_ ્

ઇકોિસ�ટમને �વૂ�વ_ ્ બનાવવાનો આશય Dહ-ર 

કયU છે.  

જોખમભર: નીિતઓ અને એકધાર: ખતેી, 

જગંલો િવxછેદ કરવાની લાલસાના પ>રણામે 

ઇકોિસ�ટમની હાલત બગડ: રહ: છે. કચરાના 

આખર: િનકાલની કફોડ: Iયવ�થા અથવા ઉોગોની 

લાપરવાઈ તળાવો સ>હતના જળશયો, જળ.વાહો 

તેમજ દ>રયાકાઠંાઓને ./ૂિષત કર: ર®ા ં છે. 

ધધંાદાર: જVર:યાતો vkુલી જમીનો પર િસમ̄ટ 

કોAG:ટના દબાણો વધાર- છે, તેમજ અવર-જવરના 

માગU ડામર રોડથી ઢંકાઈ ર®ા ં છે. આથી, શહ-રો 

અને નગરોમા ંહ>રયાળ: જ{યાઓ ઝડપથી ઘટ: રહ: 

છે. Pિૂમ અને જળ િવ�તારોના )દા� ૩૫૦૦ લાખ 

હ-%ટર ¨ૃશ ક- બેહાલ થયેલ ઇકોિસ�ટમના િવ�તારોને 

>ર�ટોર કરવાના છે, �વૂ�વ_ ્ બનાવવાના છે. 

ઇકોિસ�ટમની હાલત Bધુારવાની આ સેવાઓથી ૯ 

>\Hલયન અમે>રકન ડોલસ� આિથKક લાભ નીપજવાનો 

)દાજ છે. ઇકોિસ�ટમને �વૂ�વ_ ્કરવાની .>Gયાથી 

વાતાવરણમા ં સHંચત થયેલ ૧૩થી ૨૬ ગીગાટન 

�ીનહાઉસ વાTઓુ પણ ઘટાડ: શકાશે. ઇકોિસ�ટમને 

>ર�ટોર કરવાની .>Gયાઓમા ં કરવાના bડૂ: રોકાણ 

કરતા,ં તેની હાલત Bધુરવાથી ૯ ગણાથી વR ુ

આિથKક લાભો મળશે. પરં_,ુ ઇકોિસ�ટમને �વૂ�વ_ ્

કરવાના પગલા ં ન લવેાથી,  >ર�ટોર-શન પાછળ 

કરવાના ખચ�ની _લુનામા,ં વત�માન પ>ર$�થિત ૩ 

ઘણી ખચા�ળ બનશે.  

ઇકોિસ�ટમ >ર�ટોર-શનનો મતલબ 

ઇકોિસ�ટમની બેહાલ ક- �yુત થઇ રહ-લ $�થિતને 

�વૂ�વ_ ્ કરવા મદદ કરવી. અdયાર Bધુી જળવાઇ 

રહ-લ ઇકોિસ�ટમFુ ં આપણે સરંfણ કરવાFુ ં છે. 

સbYૃ ±વિવિવધતા ધરાવતી .ા¨ૃિતક ઇકોિસ�ટમ, 

જમીનની ફળ²પુતા વR ુ Dળવીને અિધક ઉપજ 

આપે છે, ઉપયોગી લાકડા ંતેમજ સbtુ માછલીઓનો 

વR ુ લાભ આપે છે, ઉપરાતં �ીનહાઉસ વાTઓુને 

શોષતો િવ�લુ ભડંાર છે.  

વષ� ૨૦૨૧થી ૨૦૩૦ના દાયકા દરિમયાન 

રોપારોપણ અને Efૃોની માવજત, જગંલો, ખેત 

જમીનો, શહ-રોમા ં હ>રયાળ: EXૃY,.¨ૃિતક 

બગીચાઓFુ ં િનમા�ણ, આહાર પ>રવત�ન, નદ:ઓ, 

દ>રયાકાઠંા, વૅટલેA³સ–જળ�ાવ િવ�તારો તેમજ 

મહાસાગરોમાથંી, કચરાની સફાઇ સ>હતની .Eિૃ`ઓ 

થક: ઇકોિસ�ટમFુ ં>ર�ટોર-શન કરવાFુ ંછે.  

ઇકોિસ�ટમને તેના bળૂ �વVપમા ં લાવવી 

મોટ-ભાગે અશ� અથવા અિનxછનીય છે. 

ઇકોિસ�ટમના એક સમયના જગંલોમાથંી તબદ:લ 

કર-લ ખતે-જમીનો અને માળખાક:ય Bિુવધાઓની 

સૌને હ� પણ જVર છે. જો ક-, %લાયમેટ ચેAજને 

અFુ̈ ૂળ થવાની આપણા સમાજને ખાસ જVર 

છે.ઘણા લોકોની આ�િવકા Bધુારા સાથે BરુHfત 

કરવામા ં ઇકોિસ�ટSસને >ર�ટોર કરવાની .Eિૃ`ઓ 

મદદVપ થશે. રોગોFુ ંિનય�ંણ કરવા તેમજ ¨ુદરતી 

આફતોFુ ંજોખમ ઘટાડવામા ંઇકોિસ�ટમ >ર�ટોર-શન 
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સહાયક બનશે. વા�તવમા,ં સ�ટ-નેબલ 

ડ-વલપમેAટના તમામ લ�ય હાસંલ કરવામા ં

ઇકોિસ�ટમ  >ર�ટોર-શન સૌને ટ-કાVપ બનશે. 

Lએુન �ડકNડ ILહૂરચનાની ૧૦ કાય�યોજનાઓઃ  

૧.વૈિ=ક ચળવળ; ૨. >ર�ટોર-શન કાયU માટ- 

નાણા ઉપલj[ધ; ૩..ોdસાહન; ૪.અસરદાર ને_dૃવ; 

૫. વત�§કૂમા ં પ>રવત�ન; ૬. સશંોધન; ૭.fમતા 

EXૃY િનમા�ણ; ૮.>ર�ટોર-શનની લાfHણકતા; ૯.નવી 

પેઢ:ને >ર�ટોર-શનની Bઝૂ આપવી; અને, 

૧૦.સાભંળ:ને Dણવાની Eિૃ` િવકસાવવી. 

આપણા િવ�તારોમા ં આવેલ રણ, પવ�તો 

તેમજ વેટલેA³સ, વગેર- �વી ઇકોિસ�ટમની 

ખણખોજ કર: DતઅFભુવ મેળવવો 

જોઈએ.િવ=ભરમા ં પથરાયેલા આવા િવ�તારો, ૨ 

Hબલીયનથી વR ુલોકોને આ¡ય આપે છે, તેમજ 

/ુિનયામા ં જવkલે જોવા મળતી 

બાયોડાયવરિસટ:ને તેમા ંઆશરો મળે છે. વૈિ=ક 

¨ુલ કાબ�નનો આશર- ૪૬ ટકા જ�થો, µાયલેAડમા ં

સ�ં>હત થયેલ છે. ભારતમાં આવેલ પીટલેA³સ, 

સાવ¥ા તેમજ સેર-Aગેટ: �ાસલેA³સ, કોરલ ર:ફ 

ઇકોિસ�ટમ બાબતોથી સૌએ વR ુ પ>રHચત થEુ ં

જોઇએ. 

?જુરાતમા ં આવેલા પવ�તો, પીટલAે³સ, 

મહાસાગરો, સાવ¥ાહ અથવા જગંલો )ગે પણ 

આપણે DણEુ ંજોઈએ. 

રણ: કxછFુ ંરણ એલઆરક--Hલટલ રણ ઓફ કxછ 

તેમજ �આરક--�ેટર રણ ઓફ કxછ એમ બે 

અલગ અલગ ભાગ તર:ક- ઓળખાય છે. કxછના 

મોટા રણ, બરફ �વા સફ-દ દ-ખાવવાળ: v ૂપંી 

જવાય તેવી (માશ�)ખારપાટ જમીન છે. આ રણ 

સફ-દ રણ તર:ક- પણ ઓળખાય છે. આ રણ, 

િવશાળ થાર રણનો પણ >હ�સો ગણાય છે. વાઇkડ 

એ�સ એટલે ક- ¶રુખડ ક- vરૂ .Dિતના 

વAય.ાણીને BરુHfત રાખ_ુ ં અભયાર·ય, સમ� 

જગતમાં એક મા� કxછના નાFુ ં રણ ગણાય છે. 

કxછના મોટા રણમા,ં દર વષ� �ણ મ>હના 

દરિમયાન રણોdસવ ઉજવાય છે.  

પવ�તો: ?જુરાતની ઉ`ર અને �વૂ�મા ં પવ�તોથી 

બનેલી ¨ુદરતી સરહદો છે. �મા ંઅરવkલી, િવwlય, 

સાત�ડૂા અને સ®ા>tની પવ�ત W ૃખંલાઓ �xૂછ 

અથવા બા® )¨ૂર �વી ભાસે છે. સૌરાu\મા ં

સમાતંર બે પવ�ત W ૃખંલાઓ પૈક: એક �વૂ�થી 

પિ�મ તરફ, sયાર- બી� ઉ`ર-�વૂ�થી દHfણ-

પિ�મમા ંઆવેલ છે.અરવkલી પવ�ત W ૃખંલા આ¸ ુ

ખાતેથી શV થઇને ?જુરાત તરફ પાવાગઢ Bધુી 

આડ:અવળ: ફ-લાઇને િવwlય પવ�તમાળામા ં ભળ: 

Dય છે. તારંગા પવ�ત હારમાળા મહ-સાણાથી 

િવસનગર િવ�તારમા ંગણાય છે.અરવkલી પવ�તની 

આરાBરુ W ૃખંલા દાતંા, ખેડ¹ºા, ઇડર અને 

શામળા� િવ�તારોમાથંી આગળ વધીને િવwlય 

પવ�તમાળામા ં ભળ: જતી હોય તેમ જણાય છે. 

સાત�ડૂાની �xૂછ �વી ભાસતી પવ�ત W ૃખંલાઓ 

રાજપીપળાના �ંુગરા સાથોસાથ નમ�દા અને તાપી 

નદ:ઓના બHૅઝનમા ં આવેલ છે. સ®ાtી પવ�ત 

Wૃખંલાઓ ?જુરાતમા ં વરસતા સૌથી વR ુ વરસાદ 

તેમજ ગીચ જગંલોના તાપી નદ: બHૅઝનિવ�તારમા ં

આવેલ છે.  

કxછની ખારપાટ Pિૂમપ»ાઓમા ં �ણ 

�ંુગરમાળાઓ છે. ઉ`રમા ં પxછમ, ખદ:ર અને 

.ાજંલ �ુગંરા ગણાય છે. કાલા �ંુગર કxછ અને 

િસwધ વxચનેી પવ�તમાળામા ં છે. દHfણમા ં માઢથી 
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રોહા Bધુીની પવ�તW ૃખંલા ગણાય છે. સૌરાu\ના 

પથરાળ િવ�તારમા ં બે સળંગ �ુગંરમાળાઓ પૈક: 

ઉ`રમા ં એક પાચંાલ અને બીજો બારડો �ુગંર 

ગણાય છે. ?જુરાતનો સૌથી ¼ચા પવ�ત HગરનારFુ ં

સવUxચ િશખર ૧,૧૪૫ મીટર છે. Hગરનારની 

W ૃખંલા બરડો �ુગંરોની દHfણનો ભાગ છે, અને 

આશર- ૧૬૦ >કલોમીટરની લબંાઇમા ં પથરાયો છે. 

શે½ુજંય �ુગંરો પાHલતાણાની ન�ક આવેલા છે. 

તળાDઅને સના �ુગંરા બૌY ?ફુાઓ માટ- Dણીતા 

છે. 

જગંલો:?જુરાતમા ં૪ નેશનલ પાક�(રાu\:ય ઉાનો) 

પૈક: ગીર ફોર-�ટ નેશનલ પાક�-�ૂનાગઢ,  [લેકબક 

નેશનલ પાક�, વેળાવદર-ભાવનગર, મર:ન નેશનલ 

પાક�, Dમનગર-કxછનો અખાત- દ-વPિૂમ ^ારકા, 

અને વાસંદા રાu\:ય ઉાન-નવસાર:ના જગંલો 

ગણાય છે. 

વQય0ાણી અભયારRય: પfીઓ, �લોથ-ર]છ, રણ, 

દ>રયાઇ Buૃટ: સરંfણ હ-_સુર ઉપરાતં .¨ૃિત 

િશfણ સ>હત, ?જુરાતમા ં ૨૩વAય.ાણી 

અભયાર·ય છે. 

વૅટલેQTસ (આV�/જળમયXિૂમ):જળચર, પfીઓ 

તેમજ ઉભય�વીઓFુ ં આ¡ય�થાન વૅટલેA³સ 

ગણાય છે. તળાવો, સરોવરો, નદ:ઓ, �રૂ��ત 

Pિૂમ, �તર-ભરતી દ>રયાઇકાઠંા િવ�તારો, 

નદ:bખુ.દ-શો, મેA¾Iૂસ (ચેર), કોરલ ર:¿સ તેમજ 

અAય અFષુગંી ઇકોિસ�ટSસ �વા �થળો, જળચર, 

પfીઓ અને ઉભય�વીઓના િવિવધ અને 

Hભ¥Hભ¥ સbહૂો માટ-વૅટલAે³સ આશરો છે.  

?જુરાતમા ં આવેલ કxછFુ ં મોªુરણ વAય.ાણી 

અભયાર·ય, કxછFુ ં નાF ુ ં રણ વાઇkડ એ�સ 

અભયાર·ય,મર:ન નેશનલ પાક�, મર:ન 

અભયાર·ય, નળસોરોવર પfી અભયાર·ય, થોળ 

તળાવ પfી અભયાર·ય, પોરબદંર પfી 

અભયાર·ય, ખીજ>ડયા પfી અભયાર·ય અને છાર:-

ધૌધ(રામસર)નેBરુHfત વૅટલેA³સ તર:ક- Dહ-ર 

કયા� છે. અAય વૅટલેA�્ તર:ક-, પ>રએજ-આણદં,  

અવાણીયા-ભાવનગર,વધવાણ-ડભોઇ, કાકં>રયા-

અમદાવાદ, ગોપી-Bરુત, હમીરસર-Pજુ, નારાયણ 

સરોવર-કxછ, દામોદર ¨ંુડ-�ુનાગઢ, Bરુસાગર 

તળાવ-વડોદરા, ચડંોળા-અમદાવાદ, લાખોટા-

Dમનગર, કરાઇ-ગાધંીનગર, વ�ા�રુ-અમદાવાદ, 

સાત�ડૂા-સા�તુારા, ગોમતી-ડાકોર, સહÀHલwગ-

પાટણ, Hબw/ુ સરોવર-િસY�રુ, નાની-કરડ, નવસાર:, 

વગેર- ર-ઢા ં વૅટલેA�્ છે.?જુરાતમા ં અનેક ગામ-

તળાવો છે.હક:કતમા,ં બધા જ ગામ તેમજ સીમ 

તળાવો પણ ર-ઢા ં વૅટલેA�્ હોય, આપણી 

આસપાસની ઇકો-િસ�ટમની સાથોસાથ, આવા 

વૅટલેA³સFુ ંપણ >ર�ટોર-શન કરEુ ંમહdવFુ ંછે. 

Tએુન-Tનુાઇટ-ડ નેશAસલગભગ તમામ દ-શોની 

સરકારો, િવકાસ એજAસીઓ, ઉોગ?હૃો, 

જનસbદુાયો તેમજ એકલ-દોકલ Iય$%તઓ પાસેથી 

પણ આપણી આસપાસની ઇકોિસ�ટમને �વૂ�વ_ ્

બનાવવાના કાયUમા ં યોગદાનની અપેfા રાખે છે. 

આપણી વત�માન પેઢ:ને ¨ુદરત સાથે સ_ંલુન 

Dળવી Bલુેહશાિંત સાધવાની તક મળ: છે. ચાલો, 

આપણી આસપાસની ઇકો-િસ�ટમને�વૂ�વ_ ્કરવાના 

કાયUમા ંસ>Gય થઇ ભાગ લઇએ. 

લેખકનો સપંક� ઈ-મેઈલ  - 
nareshkthakar@gmail.com 

  



 

 

મે-�ૂન, ૨૦૨૧ પયા�વરણ િમ� Page 9 

 

 

 

o ચૌદમી 7જુરાત િવધાનસભાના માચ� 2021મા ં યો^યેલ આઠમા સ�ની તારા�ંકત 01ોતર3(5/20/26 

માચ�) 

0Kૂષણની ફ�રયાદો - 7જુરાતના 5ાbય િવ(તારો cધુી ઉdોગો પહeચી ગયા છે, સાથોસાથ 0Kૂષણ પણ ... 

િવધાનસભાના 01ોમા ંલગભગ બધા gજ:લાઓમા ં0Kૂષણ hગેના સવાલો )છૂાયા છે, iમાનંા ક�ટલાક આપણે 

જોઈએ.
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પયા�વરણીય મjૂંર3 hગેની Iયવ(થાઓ - ઈઆઈએ ^હ�રનામા ંhતગ�ત પયા�વરણીય મjૂંર3 માટ� રાkય 

કCાએ રચાયેલ સિમિત hગેની મા�હતી જોઈએ.
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� રાkયમા ંપયા�વરણીય અદાલતો

 

 

� ડ3પ-સી ડ3(ચાl પાઈપલાઈન નામની 0Kૂિષત પાણીને દ�રયામાં નાખંવાની એક યોજના છે.
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કો(ટલ ર�nLલેુશન ઝોન કાયદા hગે 
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 પયા�વરણીય D?િૃત માટ- 

આ વષ� પયા�વરણ િમ�ની Tવુા 

પહ-લ “�ીન ક-ટાHલ�ટ” ^ારા 

ઓનલાઈન કાય�Gમો આયો�જત 

કરવામા ંઆIયા હતા. વક_dૃવ �પધા�, 

�વતં ચચા� �પધા� (લાઈવ >ડબેટ 

ªુના�મેAટ), JAM-જ�ટ એ િમિનટ, 

પો�ટર મે>કwગ કો$Sપ>ટશન, ર:લ મે>કwગ 

(શોટ�  િવડ:યો),  ફોટો�ાફ: 

.િતયોગીતા �વા િવિવધ કાય�Gમો 

યોDયા હતા. 
 

(પધા� િવષય 

�પીક ફોર એAવાયરોAમેAટ REDUCE & REUSE IN DAY TO DAY LIFE  

પો�ટર મે>કwગ કો$Sપ>ટશન "NATURE CARNIVAL- A WALK THROUGH NATURE" 

ર:લ મે>કwગ (શોટ�  િવડ:યો),   ZERO WASTE LIFESTYLE  

GREEN REVOLUTION  

ENERGY CONSERVATION 

ફોટો�ાફ: .િતયોગીતા 

Become a GREEN Journo 

CLIMATE CHANGE  

AFFORESTATION VS, URBANIZATION 

BIODIVERSITY  

COVID-19 IMPACT ON ENVIRONMENT 

WATER AND LIFE   

લાઈવ >ડબેટ ªુના�મેAટ CAN SOCIAL MEDIA SAVE THE ENVIRONMENT? 

JAM-જ�ટ એ િમિનટ DIFFERENT TOPICS & QUIZ  

  

5 jૂન 2021 : પયા�વરણીય �દવસની ઓનલાઈન કાય�qમો rારા ઉજવણી    
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�ૂન માસના પહ-લા અઠવા>ડયા દરિમયાન યોDયેલા આ કાય�Gમોમા ંમોટા .માણમા ંTવુાઓએ ભાગ 

લીધો હતો. િવ�તાઓ અને તમામ સહભાગીઓને .માણપ� આપવામા ંઆIયા હતા. આ કાય�Gમોમા ંિનણા�યકો 

તર:ક- .ો. ડૉ. શેતલ બરો>ડયા, ડૉ. િનનાદ ઝાલા, ડૉ.પણ�બને bખુજ�, B¡ુી િવરલ જોષી, ¡ી .િતક પટ-લ ે

સહભાગીઓને ઉdસાહભેર ચકા�યા હતા.  

�ીન ક-ટાHલ�ટ િમ�ો �_િુત બનેર�, કબીર પચંાલ, >કwજલ ચાવડા, િ.યા ?yુતા, >દવાAfી ગાધંી, યેશા 

શાહ, ભાિવકા Bથુાર, અપેfા ±ન, સTં%ુતા શીSપીએ આ સપધા�ઓFુ ંસયંોજન કાય� સભંાÅTુ ંહ_ ુ.ં  

આ ઉપરાતં, ઓનલાઈન D?િૃત Æબંશે માટ- >ફkમ િનમા�ણની જવાબદાર: �ીન ક-ટાHલ�ટ િમ�ો 

આય�માન, ¨ૃણાલ, $�મત, મનન, �_િુત, િનdય¡ીએ સભંાળ: હતી.  

� 5ીન કને@ટ : પયા�વરણીય પડકારો 

 પયા�વરણ િમ�ની Tવુા પાખં “�ીન ક-ટાHલ�ટ” ^ારા આ વષ� “�ીન કને%ટ” સીર:ઝ સાથે પયા�વરણીય 

પડકારોની ઓનલાઈન વાત કરવાની શVઆત થઇ છે. આ સીર:ઝનો .ારભ તાર:ખ 15 મે ના રોજ કરાયો. આ 

સીર:ઝમા ંTવુા સÉયો ને_dૃવ લઈને �ુદા-�ુદા િવષયો પર સવંાદ કર: ર®ા છે.  
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� 22 મે - sવિવિવધતા �દવસ 

 દર વષ� બાવીસમી મે 

�તરરાu\:ય ±વિવિવધતા >દવસ 

તર:ક- ઉજવામા ં આવે છે. લોકોમા ં

±વિવિવધતા )ગે D?િૃત આવે તે માટ- 

અલગ-અલગ ર:તે આ >દવસ ઉજવમા ં

આવે છે. આ વષ� �ીન ક-ટાHલ�ટ, 

પયા�વરણિમ�, ?ુજં અને બોટનીફ-�ટ 

સ�ંથા Yારા એક %વીઝ .િતયોHગતાFુ ં

આયોજન કરવામા ં આITુ ં હ_ ુ ં �મા ં

સહભાગીઓએ ±વિવિવધતા )ગનેા 

સવાલો ?ગુલ ફોમ�મા ંઓનલાઈન ભયા� 

હતા. આ .િતયોHગતામા ં ૩૦૦ થી વR ુ

સÊભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો.      
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?જુરાત માનવ અિધકાર આયોગનો તેરમો અહ-વાલ (વષ� 2018-19) ?જુરાત િવધાનસભાના બ�ટ 

સ�મા ંbકૂાયો હતો. માનવ અિધકાર આયોગને ./ૂષણ, �વ Bqૃuટ અને પયા�વરણ )ગે મળેલી ફ>રયાદોની 

સાથોસાથ આ અહ-વાલમા ંઆયોગ ^ારા �વxછ પયા�વરણ મેળવવાના નાગ>રકના અિધકારો માટ- કર-લ કામગીર: 

જોઈએ

 

 

 

� આયોગની કામગીર3 

 

� અહ�વાલની 9tુય બાબતો  

• અહ-વાલના સમયગાળા દરિમયાન આયોગને 3210 ફ>રયાદો મળ: હતી.  

• આયોગ ે અખબારમા ં .કાિશત માનવ અિધકાર ભગંના સમાચારોની નોધ વાચંીને 290 ક-સોની ન�ધ 

લીધી હતી � પૈક: 250 ક-સોમા ંઅહ-વાલ મગંાયા હતા. 
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• ગભંીર માનવ અિધકાર ભગંના ક-સોમા ંભોગ બનેલાને વળતર �કૂવવાના આદ-શો પૈક: આ વષ� પચાસ 

હDર VિપયાFુ ંવળતર �કૂવવાની ભલામણ કરાઈ હતી તેની ન�ધ લવેાઈ છે. (આપણે સૌ પણ ન�ધ 

લઈએ) 

• આયોગ પયા�વરણ િવષયની ફ>રયાદો નીચનેા કોડ નબંર અFસુાર �વીકાર- છે. 

 

� આયોગને પયા�વરણ િવષયે મળેલ અરuઓની િવગત  

 

� આયોગની કામ કરવાની પvધિત  

 

અહ-વાલમા ં ક-ટલાક ઉદાહરણીય ક-સોનો ઉલેoખ કરાયો છે, � પૈક: પયા�વરણ િવશેના બે ક-સમા ંઆયોગ ે

કર-લી કામગીર:ની ન�ધ અ�ે .કાિશત કર: ર®ા છ:એ 
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� પયા�વરણીય ક�સોમા ંઆયોગની કામગીર3 

 

 

)7જુરાત માનવ અિધકાર આયોગના 2018 - 19 ના અહ�વાલમાથંી સાભાર( 
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ક-$S¹જ �કોલરસ પZ[લક-શAસ, Tકુ-એ તા�તરમા ંCEPT TિુનવિસKટ:ના Pતૂ�વૂ� .ોફ-સર ડૉ. એ.ક-.એ. રાઠ: 

HલHખત ��ુતક “Environmental Impact Assessment: Concepts and Practice” .કાિશત કTુr છે. આ લ]ક પર 

આપ ��ુતકની વR ુિવગતો જોઈ શકશો. https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-6664-4/ 

િવકાસશીલ દ-શોમા ં ઝડપી આિથKક િવકાસ અને રોજગાર:ની તકોમા ં EXૃYને કારણે ઉdપાદન અને 

માળખાગત .ો�%Ðસ મહdવ�ણૂ� Pિૂમકા ભજવે છે. પયા�વરણીય .ભાવ bkૂયાકંન (ઇઆઇએ) પર િવશાળ 

સા>હdય ઉપલ[ધ હોવા છતા ંઆ િવષય )ગ ેયો{ય માગ�દશ�ન આપી શક- તેવા સા>હdયનો અભાવ છે. સાર: 

?ણુવ`ાનો પયા�વરણીય અસર bkૂયાકંન અહ-વાલ (ઇઆઇએ >રપોટ�) ફ%ત ટકાઉપણા ના અHભગમ સાથે ત�ંને 

યો{ય િનણ�ય લવેાની Bિુવધા આપી શક- છે.  

આ ��ુતક 150 થી વR ુ ઇઆઇએ 

અહ-વાલોની સમીfા દરિમયાન જોવા મળેલી 

ખામીઓના િવÑલષેણ તેમજ ઇઆઇએ િસ�ટમના 

િવિવધ પાસાઓ પરના લેખકના અથાગ 

સશંોધનFુ ં પ>રણામ છે. આ ��ુતક  ઇઆઈએ 

.ેq%ટશનરોના ઇઆઈએ oયાલોની મયા�>દત 

સમજને Iયાપક કરવામા ં અને આ f�ેે નવા 

.વેશેલા અÉયાBઓુને તેમના .ાયોHગક 

પાસાઓ )ગનેી મયા�દા /ૂર કરવામા ં મદદ 

કરશે. આ ��ુતક િવિશuટ સાર: ?ણુવ`ાવાળ: 

ઇઆઇએ >રપોટ�ની boુય લાfHણકતાઓ 

વણ�વતા આ અહ-વાલો તૈયાર કરવા માટ- અને 

bkૂયાકંન કરતા Iયાવસાિયકોને Bિુવધા આપવા 

માટ- િવિવધ ક-સ �ટડ:ઝFુ ંવણ�ન પણ કર- છે. તે 

ઇઆઈએ સલાહકાર એજAસીને .ો�%Ðસ સબધંી 

સભંિવત પયા�વરણીય જવાબદાર:ઓને સમજવામા ં પણ મદદ કરશે. ખાસ કર:ને ઉભરતી અથ�Iયવ�થામા ં

.ો�%ટના .�તાવકો, પયા�વરણ મ�ંાલયો, ઇઆઇએ .ેq%ટશનસ�, ઇઆઇએ bkૂયાકંન અિધકાર:ઓ, િશfણિવદો 

અને એન�ઓ માટ- આ ��ુતક ઉપયોગી સાHબત થશે. 
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TિુનવિસKટ: �¨ૂલ ઓફ લો, ?જુરાત 

TિુનવિસKટ: ^ારા “પયા�વરણFુ ં �નુ:�થાપન : 

bpુાઓ અને પડકારો” િવષય ઉપર રાqu\ય 

વેHબનાર રાખવામા ં આવેલ હતો. સાથે 

Efૃારોપણ પણ કરવામા ં આITુ ં હ_ ુ.ં આ 

કાય�Gમની શVઆત ?જુરાત TિુનવિસKટ:ના 

ગીતથી કરવામા ં આવી હતી. dયારબાદ .ો. 

ડો. કૌિશક સી. રાવલ (ડાયર-%ટર, �¨ૂલ ઓફ 

લો, ?જુરાત TિુનવિસKટ:) ^ારા boુય વ%તા, 

.ો. ડો. Tગુલ >કશોર (ડ:ન, 

આઈ.સી.એફ.એ.આઈ. Tિુનવસ�ટ:, દ-હરા/ૂન) 

તેમજ અAય િસનીયર અlયાપકો �મ ક- .ો. 

રાજખોવા, .ો. BધુાABુ ં મહાપા�ા, .ો. 

ગણપિત (અ¥ા Tિુનવસ�ટ:, ચે¥ાઈ) તેમજ 

ભારતભરની િવિવધ TિુનવિસKટ:ઓના િશfકો, 

િવાથ�ઓ તેમજ �વૈjxછક સ�ંથાના 

કાય�કતા�ઓFુ ં શાq[દક �વાગત કરતા 

જણાવેલ હ_ ુ ં ક-, ૩-૫ �ૂન, ૧૯૭૨ના રોજ 

�ટોકહોમ ખાતે યોDયેલ �તરરાu\:ય 

પ>રષદના માનમા ં સમ� િવ=મા ં ૫મી �ૂન 

“િવ= પયા�વરણ >દવસ” તર:ક- ઉજવવામા ં

આવે છે. 

ડો. કૌિશક સી. રાવલે જણાવેલ ક- 

આપણી સ�ં¨ૃિતમા ં તમામ �વની રfાની 

વાત કર-લ છે. પયા�વરણ બચાવવા માટ- 

પહ-�ુ ં �દોલન વષ� ૧૯૬૯મા ં ક-રાલામા ં

પાલઘાટ �kલામા ં આવેલ કાિંત�ઝુા નદ: 

ઉપર ડ-મ બનાવવા માટ-ની યોજનાનો િવરોધ 

કરાયો તે હ_ ુ ં �ની ન�ધ �તરરાu\:ય 

કfાએ લેવામા ંઆવી હતી. )તે વષ� ૧૯૭૫-

૭૭ની આ�ુબા�ુ તે .ો�%ટ પડતો bકૂવો 

પડયો હતો. સમ� િવ=મા ં ૨૦૨૧-૩૦ ના 

દશકમા ં સ�ટ-નેબલ ડ-વલોપમAેટ ગોલ િસY 

કરવા માટ- હાકંલ કરવામા ં આવેલ છે અને 

તેના થક: જ સમ� �વBqૃuટFુ ં સહઅ$�તdવ 

શ� છે. જો આપણ ે પયા�વરણ ન>હ 

બચાવીએ તો આવનાર: પેઢ:ઓ આપણને 

માફ ન>હ કર- આપણે બધા પયા�વરણ અને 

તેના મહdવ િવશે Dણીએ છ:એ પણ તેને 

Dળવવા માટ- આપણે બ¦ુ સ>Gયતા દાખવતા 

નથી. 

.ો. Tગુલ >કશોર-,ચીપકો �દોલનના 

.ણેતા ¡ી Bુદંરલાલ બ¦ુ?ણુાને )જલી 

આપતા જણાવેલ ક- બાયોડાયવરસીટ: 
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મહdવની છે. /ુિનયામા ંઘણી .Dિતઓ �yુત 

થઇ ગઈ છે અને અAય ઘણી �yુત થવાને 

આર- છે. પયા�વરણમા ં તમામ સ�વો 

એકબીD સાથે �તર>Gયા કર- છે તનેે ઇકો-

સી�ટમ કહ-વાય છે, આની કડ: _ટૂ- છે dયાર- 

તેની અસર સમ� Bqૃuટ ઉપર પડ- છે. વ�તી 

વધારો થતા લોકોની જV>રયાત પણ વધી છે 

¨ુદરતે આપણને ઘ§ુ ંઆyTુ ંછે, પણ ધનવાન 

થવાની લાલચ (Bખુી) મા ં આપણે ¨ુદરતી 

સપંિતનો િવનાશ કયU છે. 

ડો. Tગુલ >કશોર- જણાવલે હ_ ુ ં ક-, 

પચંતdવ એ મહdવની બાબત છે. જયાર- 

આપણે જળ, ��ૃવી, વાT ુ અને આકાશનો 

ઉપયોગ જ ન>હ પણ બગાડ કર-લ છે. તેઓએ 

તેમના Iયાoયાનમા ં એમ.સી. મહ-તા િવaુY 

કમલનાથના ક-સની ચચા� પણ કર-લ હતી. � 

./ૂષણ કર- છે તેની જવાબદાર: છે ક- તે આ 

Fકુસાન ભરપાઈ કર: આપે. ./ૂષણને 

આપણે “િસિવલ ર�ગ” તર:ક- ગણીએ છ:એ. 

તેઓએ ¡ીરામ ફટ"લાઈઝર ક-સ તેમજ સ�ંણૂ� 

જવાબદાર:ના િસlધાતંોની ચચા� કર: હતી. 

આગળ તેઓએ જણાITુ ંહ_ ુ ંક-, �તરરાu\:ય 

કfાએ ઘણી સમ�ૂતી થયેલ છે તેમ છતા ં

આપણે હ�ુ ઘ§ુ ંમેળવવાFુ ંબાક: છે. આપણે 

આપણી �વન શૈલી બદલવી પડશે તેમજ 

પયા�વરણને અFુ̈ ુળ રહ-વાની ટ-વ ^ારા 

આપણે જળ, વાT ુ પ>રવત�નની ખરાબ 

અસરોને /ૂર કરવા સ>હયારા .યાસ કરવા 

પડશે. 

આ વેHબનારના સયંોજક .ો. Bભુાસ 

રાઠોર ^ારા કાય�Gમના )તમા ં જણાવવામા ં

આવેલ ક- આપણે ઇકો-સી�ટમ અને 

પયા�વરણની Dળવણીમા ં ઘ§ુ ં મો�ુ ં કTુr છે, 

હવે ઝડપથી �નુઃ �થાપન કરવાની તાતી 

જV>રયાત છે. આવતા વષ� �ટોકહોમ 

કોAફરAસને ૫૦ વષ� થશે dયાર- આપણે 

પયા�વરણ DળવણીFુ ં સરવૈTુ ં મેળવEુ ં જ 

રnુ.ં સ>હયારા .યાસથી દર-ક .Dિતના 

મહdવને સમ�ને આપણે ±િવક િવિવધતાFુ ં

રfણ કર:Wુ ંતો જ આપણે એજAડા ૨૦૩૦ના 

લ�યાકંો ઝડપથી િસY કર:Wુ ં અને તેટલો 

લાભ સમ� �વBqૃuટને મળશે. મા� કાયદા 

ઘડવાથી પયા�વરણ Bધુર_ ુ ં નથી, આ માટ- 

કાયદાનો અમલ જVર: છે. � માટ- આપણે 

નૈિતક ર:તે ¨ુદરતી સસંાધનોને Dળવીએ તે 

મહdવFુ ં છે. આ કાય�Gમનો boુય ઉpેશ 

સમાજના િવિવધ પfકારોમા ં પયા�વરણ 

બાબતે સવંદેનશીલતા આવે તે હતો. 
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(
 

ફાk?નુી જોષી 

વાT ુ ./ૂષણથી bdૃT ુ પામતા લોકોની 

સoંયા કોિવડ-19 થી થયેલા bdૃT ુકરતા વR ુછે એEુ ં

સTુકંત રાu\સઘંનો અહ-વાલ દશા�વે છે. વષ� 2019 

મા ં હવાના ./ૂષણને કારણે 1.6 િમHલયન લોકોના 

મોત થયા હતા. આપણ ેકોરોનાને કારણ ેબી� બધી 

સમ�યાઓને કોરાણે bકૂ: દ:ધી છે, અ$�તdવ પર 

ખતરો આવે dયાર- આEુ ંજ થાય એમ બધા કહ-શે જ 

પણ Wુ ં આ )ગનેી ચતેવણી મળવા છતા ં

/ુિનયાભરની સરકારો ક-મ સ>Gય બનીને, 

જવાબદાર: લઈને આગળ ના વધી શક:?-/ુિનયાના 

જમાદાર ગણાતા દ-શો અdયાર- વે%સીન )ગ ેપેટAટ 

કાયદાને કોરાણ ે bકૂ:ને માનવતાનો અHભગમ 

અપનાવવા પહ-લ ક-મ નથી કર: ર®ા એવો સવાલ 

કોઈપણ નાગ>રકને થવો �વાભાિવક છે. 

sયાર- 2020મા ં sયાર- લોકડાઉન લા? ુ

કરવામા ંઆITુ ંહ_ ુ ંતે તબcામા ં70% ઉોગો બધં 

હતા, પ>રવહન સૌથી ઓÔ ં હ_ ુ,ં વાતાવરણમા ં

./ૂષણ ઘટÕુ ંહ_ ુ ં– નદ:ઓFુ ંપાણી �વxછ હોવાના 

અહ-વાલો સૌએ વાxંયા હશે, હવાની ?ણુવતા 

Bધુરવાથી >હમાલયની પવ�તમાળા ઘણે /ૂરથી 

tÑયમાન હતી. સbtુના જળચર �વો શાતં >કનાર- 

ટહ-લવા આવી ચડતા હતા. અમદાવાદના ઘર-

ઘરથી નીકળતા કચરાના .માણમા ં પણ ઘટાડો 

ન�ધાયો હતો. વષ� 2020 મા ંગગંા અને યbનુા �વી 

નદ:ઓ સવ�¡ેuઠ $�થિતમા ં હતી પરં_ ુ આ $�થિત 

લાબંા સમય Bધુી ટક: શક: નથી, વષ� 2021મા ંઆ 

જ નદ:ઓ bતૃદ-હોથી ભર-લી નદ:ઓ તર:ક- 

ATઝુપેપરની હ-ડલાઈનમા ં જોવા મળ:. ગાધંીનગર 

$�થત આઈ. આઈ.ટ:. ના એક સશંોધન અFસુાર 

કોિવડ ના જ_ંઓુ ગટરના પાણીમા ં પણ જોવા 

મÅયા છે. 

?જુરાત ./ૂષણ િનય�ંણ બોડ  વષ� 2020 

મા ંપાણી અને હવાની ?ણુવ`ા )ગે એક અહ-વાલ 

.કાિશત કયU હતો, એના પછ:ના એ%શન yલાનની 

પહ-લ થઇ શક: નથી. dયારબાદ ઇકોનોિમક ર:કવર: 

પર ભાર bકૂાયો, એ $�થિતમા ંપણ “�ીન ર:કવર:” 

ના િવકkપને અપનાવવાને બદલે આિથKક પાસા પર 

ભાર bકૂવામા ંઆIયો. વR ુકમાવાની લાલચ અને 

ટ-કનીક અપનાવાઈ. મોટા ઉોગોને ફાયદો થયો 

હશે પણ નાના-મlયમ ઉોગોને ફાયદો થયો નથી.  

�ુલાઈ 2020મા ંT.ુ એન એAવાયરોAમેAટના 

એક અહ-વાલ અFસુાર હ�ુ ભિવuયમા ંઆના �વા 

વR ુવાયરસ ફ-લાઈ શક- છે કારણ ક- આપણ ેઆપણ ે

જગંલો કાપીએ છ:એ અને તેથી જગંલના .ાણીઓને 

બહાર  આવવાની ફરજ પડ- છે. એમેઝોન .દ-શમા ં

મા>ફયાઓએ આ મહામાર:મા ં55% વરસાદ: જગંલો 

કાપી નાoયા છે, ઝારખડંમા ં મોટા .માણમા ં જગંલ 

મહામાર: દરિમયાન નાશ પાSTુ ંછે, અAય .દ-શોમા ં

પણ ¨ુદરતી સસંાધનોને થોડ- ઘણે )શે અસર 

પહ�ચી છે. સાથોસાથ ¨ુદરતી ચGવાત-વાવાઝોડા 
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વધી ર®ા છે, વરસાદની અિનયિમતતા, વR ુ

ગરમી સામાAય બની ર®ા છે.  

િવકાસના નામે આપણે “કાબ�ન Öટિ.Aટ” 

વધાર:એ છ:એ. ઔઘોHગક િવકાસ માટ- ઝાડ 

કાપી નાoંયા અને આ કારણે આપણા ફ-ફસા ં

નબળા થઈ ગયા છે, આપણા માટ- �રૂતા 

.માણમા ં WYુ ઓ$%સજન વાતાવરણમા ં

ઉપલ[ધ નથી. કોિવડની બી� લહ-ર દરિમયાન 

ઓ$%સજનની િવશાળ માગં ઉભી થઇ હતી. 

/ૂિષત હવાને કારણ ે આપણા ફ-ફસાનેં પહ-લેથી 

અસર પહ�ચેલી છે, વRમુા ં  વાયરસની અસર 

આપણને ગભંીર અસર પહ�ચાડ- છે. આ 

$�થિતમા ં “ઇકોિસ�ટમ >ર�ટોર-શન” અને “બેક ª ૂ

નેચર” ના અHભગમને રો�જwદા �વનમા ં

અપનાવવા જ પડશે.  

આ વખતે ?જુરાત િવધાનસભાના બ�ટ 

સ�મા ં .¢ોતર: વખતે �છૂાયેલા ક-ટલાક 

સબિંધત સવાલો bકૂ: ર®ા છ:એ. આ સ`ાવાર 

મા>હતીને અAય ઉપલ[ધ મા>હતી સાથે 

સાકંળ:ને સમ�તયા Hચ� જોવાની કોિશશ 

કરશો. 

      

• કલાયમેટ ચેઈQજ એ@શન wલાન  
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7જુરાત રાkયના કલાયમેટ ચેઈQજ િવભાગ rારા રાkયનો નવો (ટ�ટ કલાયમેટ ચેઈQજ એ@શન 

wલાન ઘડવામા ંઆIયો છે iની ^હ�રાત પયા�વરણ �દને કરવામા ંઆવી. નવા wલાનને પયા�વરણ 

મ�ંાલયની મjૂંર3 બાદ ફાઈનલ કરવામા ંઆવશે.

 

નેશનલ �ીન \:[Tનુલના આદ-શ અFસુાર દર-ક �જkલા માટ- ડ:�\:કટ એAવાયરોAમેAટ yલાન 

બનાવવા Bચૂન કરાTુ ંહ_ ુ,ં ક-Atીય ./ૂષણ િનય�ંણ બોડ  એક માગ�દશ�ક દ�તાવેજ પણ .કાિશત કયU 
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છે. આ yલાન ?જુરાતના તમામ �kલામા ં બની ગયો છે એવી મા>હતી િવધાનસભામા ં અપાઈ છે. 

આપના �જkલા માટ-ની િવગતો ચોcસ ચકાસજો.  

• 7જુરાત ઈલે@y3ક Iહ3કલ પોzલસી- 2021 

દ-શના ઇલેક\:ક વાહનોને 

લઈને તમામ રાsયોની સરકારો 

તેમની તરફથી .યાસો કર: રહ: છે. 

આવી $�થિતમા ંહવે ?જુરાત સરકાર- 

પણ તેના માટ- નવી ઇ-qIહકલ 

પોHલસી Dહ-ર કર: છે. આ નીિત 

હ-ઠળ, ?જુરાતમા ં ચા�જ Øગ �ટ-શન 

લગાવવા માટ- 10 લાખ Vિપયાની 

સબિસડ: મળશે. ?જુરાતમા ં હાલમા ં

250 ચા�જ Øગ �ટ-શનોને મ�ૂંર: 

આપવામા ં આવી છે. એક વષ�મા ં

રાsયમા ં બીD 250 વR ુ ચા�જ Øગ 

�ટ-શનો �થાપવાની યોજના છે. 

?જુરાતમા ં ચા�જ Øગ ટ->રફની Dહ-રાત પછ: કરવામા ં આવશે. ?જુરાતની નવી ઇ-qIહકલ પોHલસી 

)તગ�ત ª-ૂIહ:લર ઇવી પર 20,000 Vિપયા Bધુીની સબિસડ: મળશે. તો, 3-Iહ:લર ઇવી પર 50,000 

Vિપયા Bધુીની સબિસડ: મળશે. sયાર- ફોર-Iહ:લર ઇવી પર 1.5 લાખ Vિપયા Bધુીની સબિસડ: મળશે
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